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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Danillo Alves de. A importância das inovações tecnológicas desenvolvidas 
pelo centro tecnológico COMIGO no processo de modernização das estruturas agrícolas 
da região do sudoeste goiano. 2011. 118f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 
Regional) – Faculdades Alves Faria, Goiânia, 2011. 
 
A finalidade da referida pesquisa foi compreender a importância que as inovações 
tecnológicas elaboradas pelo Centro Tecnológico COMIGO (CTC) possuem para reforçar o 
processo de modernização das estruturas agrícolas da região do sudoeste goiano. A 
investigação começou pela análise do contexto histórico de surgimento da agricultura em 
Goiás no século XVIII, período marcado pela descoberta das formações auríferas e 
constituição do contingente populacional. Com a decadência do ciclo da mineração, iniciou-se 
uma fase transitória para a economia agrícola, caracterizada como subsistência e com 
predominância da pecuária extensiva. A diversificação da produção agrícola surgiu através da 
introdução da prática de lavoura na primeira metade do século XX, contudo, o processo de 
modernização das estruturas agrícolas, somente ocorreu a partir da década de 70, incentivado 
por um conjunto de políticas públicas advindo do governo federal. Este ambiente propiciou o 
nascimento de diversas instituições, cujo cunho principal estabelecia-se no âmbito do 
desenvolvimento agrícola. A Cooperativa COMIGO surgiu justamente neste instante. Este 
estudo apresentou como propósito dois objetivos centrais, os quais visaram em primeira 
instância avaliar o processo de transferência tecnológica realizado pelo CTC aos seus 
cooperados e por sequência identificar as novas demandas e ou oportunidades de pesquisas 
originadas dos estabelecimentos rurais destes produtores. A realização deste trabalho 
estabeleceu-se por meio da aplicação de um questionário de pesquisa a um conjunto de 307 
cooperados, caracterizados como “lavouristas” e distribuídos de forma proporcional nos 12 
municípios em que a COMIGO possui unidades de negócio. Os resultados demonstraram que 
a maioria absoluta dos entrevistados concordou sobre a relevância das tecnologias geradas 
pelo CTC no desenrolar das suas atividades agrícolas, e indicou que quase 70% destes, já 
fizeram uso de alguma inovação gerada. Além desta informação, averiguou-se também que 
mais de 50% dos associados em questão, apresentaram novas demandas de pesquisas. 
 
Palavras-chave: Políticas, Desenvolvimento Agrícola, Pesquisa, Transferência Tecnológica, 

Modernização. 
 

 



ABSTRACT 

 
OLIVEIRA, Danillo Alves de. The importance of technological innovations developed by 
COMIGO technology center in the process of modernization of the agriculture area of 
southwest Goiás. 2011. 123p. Dissertation (Master in Development Regional) – Colleges 
Alves Faria, Goiânia, 2011. 
 
The purpose of this research was to understand the importance of the technological 
innovations developed by COMIGO Technology Center (CTC) and how they have 
strengthened the process of modernization of the agricultural area of southwest Goiás. The 
investigation began by examining the historical context of the emergence of agriculture in 
Goiás in the eighteenth century, a period marked by the discovery of gold and the formation 
of the state population. With the decline of the mining industry, a transitional phase for the 
agricultural economy began, characterized by the predominance of subsistence farming and 
overgrazing. The diversification of agricultural production originated from the introduction of 
the practice of farming in the first half of the twentieth century. However, the process of 
modernization of farming only occurred after the 1970s, stimulated by a set of policies from 
the federal government. This environment fostered the birth of several institutions, whose 
main imprint was established in the context of agricultural development. The Cooperative 
COMIGO was founded at this time. This study had two main goals as its purpose, firstly it 
aimed to evaluate the process of technology transfer carried out by CTC to its members and 
secondly, to identify new demands and opportunities of research originated in the farms that 
belonged to these producers. This work was established through the application of a 
questionnaire survey to a group of 307 members, characterized as "crops" and proportionately 
distributed in 12 municipalities in which COMIGO has business units. The results showed 
that the majority of respondents agreed on the relevance of CTC technologies in the course of 
their agricultural activities, and indicated that almost 70% of these respondents have already 
made use of some innovation generated. Besides this information, it was found also that more 
than 50% of the members in question, presented new research demands. 
 
Key-words: Policy, Agricultural Development, Research, Technology Transfer, 

Modernization. 
 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1  Distribuição do tamanho das propriedades agrícolas em Goiás em 1920 .... 27 

Tabela 2 Principais produtos exportados por Goiás entre 1920 e 1928 ...................... 28 

Tabela 3 Número e área dos estabelecimentos agrícolas de Goiás no período de 

1920 a 1950 ................................................................................................... 31 

Tabela 4 Comparação entre o número de estabelecimentos agrícolas em Goiás em 

relação ao tamanho da área ocupada nos períodos de 1920 e 1950 .............. 32 

Tabela 5 Comparação das atividades agrícolas em relação ao número total de 

estabelecimentos rurais e área ocupada ........................................................ 32 

Tabela 6 Variação do número de unidades industriais por ramo de atividade entre as 

décadas de 1960 e 1970 ................................................................................ 37 

Tabela 7 Volume de crédito rural obtido nos anos de 1970, 1975 e 1980, conforme 

a região do país ............................................................................................. 41 

Tabela 8 Volume de crédito rural obtido nos anos de 1970, 1975 e 1980, conforme 

a modalidade ................................................................................................. 42 

Tabela 9 Comparação do volume de crédito rural obtido de origem governamental 

em relação às demais entidades nos anos de 1970, 1975 e 1980 .................. 43 

Tabela 10 Expansão da malha rodoviária entre as décadas de 1955 e 1975 ................. 47 

Tabela 11 Comparação regional dos estabelecimentos agrícolas que utilizavam 

maquinário em 1970 ..................................................................................... 56 

Tabela 12 Comparação regional dos estabelecimentos agrícolas que utilizavam 

maquinário em 1985 ..................................................................................... 56 

Tabela 13 Comparação regional do número de estabelecimentos agrícolas que 

empregavam fertilizantes químicos no período compreendido entre 1970 e 

1985 .............................................................................................................. 56 

Tabela 14 Comparação regional do número de estabelecimentos agrícolas de 

produtores rurais associados a cooperativas no período compreendido 

entre 1970 e 1985 .......................................................................................... 60 

Tabela 15 Total de cooperativas no Brasil identificadas por ramo de atividade em 31 

de dezembro de 2010 .................................................................................... 61 

Tabela 16 Número de cooperados distribuídos por municípios .................................... 64 

 



 8

Tabela 17 Capacidade de armazenamento de grãos das unidades da Cooperativa 

COMIGO ...................................................................................................... 65 

Tabela 18 Principais características que condicionam a aceitação de uma 

determinada inovação ................................................................................... 69 

Tabela 19 Principais características dos adotantes de inovação .................................... 70 

Tabela 20 Números referentes à estratificação da atividade agrícola dos cooperados 

da Cooperativa COMIGO por município ..................................................... 74 

Tabela 21 Números referentes à estratificação da atividade agrícola dos cooperados 

da Cooperativa COMIGO em relação ao universo total de cooperados ....... 74 

Tabela 22 Número de questionários a ser aplicado em unidade de negócio da 

Cooperativa COMIGO .................................................................................. 76 

Tabela 23 Idade dos cooperados entrevistados por intervalo de tempo ........................ 77 

Tabela 24 Grau de escolaridade dos cooperados entrevistados ..................................... 78 

Tabela 25 Sexo dos cooperados entrevistas .................................................................. 78 

Tabela 26 Estado civil dos cooperados entrevistados ................................................... 78 

Tabela 27 Local de residência dos cooperados entrevistados ....................................... 79 

Tabela 28 Cooperados entrevistados que possuem escritório rural na cidade .............. 79 

Tabela 29 Municípios dos estabelecimentos rurais dos cooperados entrevistados ....... 80 

Tabela 30 Distribuição do tamanho total de área dos estabelecimentos rurais ............. 81 

Tabela 31 Distribuição do tamanho de área dos estabelecimentos rurais destina a 

lavoura .......................................................................................................... 81 

Tabela 32 Estrutura fundiária dos estabelecimentos agrícolas ...................................... 82 

Tabela 33 Culturas produzidas nos estabelecimentos agrícolas .................................... 82 

Tabela 34 Culturas predominantes na safra de verão .................................................... 83 

Tabela 35 Culturas predominantes na safrinha .............................................................. 83 

Tabela 36 Distribuição das principais culturas produzida nos municípios informados  85 

Tabela 37 Outras atividades agrícolas desenvolvidas no estabelecimento rural ........... 86 

Tabela 38 Análise da estrutura fundiária em relação às atividades agrícolas 

desenvolvidas ................................................................................................ 86 

Tabela 39 Presença da consultoria agronômica nos estabelecimentos agrícolas .......... 87 

Tabela 40 Utilização dos serviços agronômicos em relação ao tamanho médio dos 

estabelecimentos agrícolas ............................................................................ 88 

Tabela 41 Tipos de sistema de telefonia existente no estabelecimento agrícola ........... 89 



 9

Tabela 42 Meios de acesso à internet no estabelecimento agrícola .............................. 90 

Tabela 43 Identificação dos participantes nos eventos de transferência tecnológica .... 92 

Tabela 44 Relação entre a afirmativa sobre a importância das tecnologias geradas e a 

participação dos cooperados e colaboradores nos eventos de transferência 

tecnológica .................................................................................................... 94 

Tabela 45 Relação entre afirmativa sobre a importância das tecnologias geradas e o 

acesso ao caderno de resultados ................................................................... 96 

Tabela 46 Utilização das linhas de pesquisas desenvolvidas pelo CTC ........................ 98 

Tabela 47 Relação entre emprego de inovação tecnológica gerada pelo CTC e a faixa 

de idade dos cooperados adotantes ............................................................... 99 

Tabela 48 Relação entre emprego de inovação tecnológica gerada pelo CTC e o nível 

de escolaridade dos cooperados adotantes .................................................... 99 

Tabela 49 Distribuição das novas demandas de PD&I nas linhas de 

pesquisas/investigação .................................................................................. 101 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Perfil dos adotantes de tecnologia ...................................................................... 71 

Figura 2 Produtores que utilizam o sistema de agricultura de precisão ............................ 89 

Figura 3 Relevância das pesquisas no desenvolvimento das atividades agrícolas ............ 91 

Figura 4 Participação dos cooperados entrevistados nos eventos promovidos pelo CTC  92 

Figura 5 Participação dos cooperados e colaboradores visualizados por evento .............. 93 

Figura 6 Cooperados que tiveram acesso ao caderno de resultados ................................. 95 

Figura 7 Número de cooperados que empregam algum tipo de tecnologia agrícola 

desenvolvida pelo CTC ....................................................................................... 97 

Figura 8 Cooperados que mencionaram a existência de novas demandas de pesquisas ... 101 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABCAR - Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

ACAR - Associação de Crédito e Assistência Rural 

ACI - Aliança Cooperativista Internacional 

AGF - Aquisições do Governo Federal 

CANG - Colônia Agrícola Nacional de Goiás 

CFP - Comissão de Financiamento da Produção 

COMIGO - Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 

CREAI - Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 

CTC - Centro Tecnológico COMIGO 

DNPEA - Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária  

EGF - Empréstimos do Governo Federal 

EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRATER - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMGOPA - Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 

FESURV - Universidade de Rio Verde 

FINAME - Fundo para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais 

FINEP - Fundo de Financiamento para Estudos, Projetos e Programas 

FIPEME - Programas de Financiamento de Pequenas e Médias Empresas 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

FNA - Fórum Nacional da Agricultura 

FUNDECE - Fundo de Democratização do Capital das Empresas 

FUNTEC - Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico 

ILPF - Integração Lavoura Pecuária Floresta 

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras 

POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento do Cerrado 

PROAGRO - Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

PROCAL - Programa Nacional de Calcário Agrícola 

PRODEPE - Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte 

PRODOESTE - Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste  



 12

PROLEITE - Programa de Estímulos Técnicos e Financiamento para o Desenvolvimento da 

Pecuária Leiteira 

PRONAGEM - Programa Nacional de Armazenagem 

PRONAP - Programa de Desenvolvimento Nacional de Pastagens 

PROSSOLOS - Programa Nacional de Conservação do Solo 

SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste  

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 15 

1 A FORMAÇÃO HISTÓRIA, ECONÔMICA E POLÍTICA DE GOIÁS............................. 17 

1.1 O ciclo do ouro como economia precursora a agricultura de Goiás ................................... 17 

1.1.1 O descobrimento das formações auríferas no Brasil ....................................................... 17 

1.1.2 A formação territorial e o povoamento das regiões auríferas em Goiás ......................... 18 

1.1.3 As fases e formas de exploração do ouro em Goiás ........................................................ 18 

1.1.4 A estrutura política e econômica de Goiás no século XVIII ........................................... 19 

1.2 A estrutura agrícola e econômica de Goiás no século XIX ................................................ 23 

1.3 A estrutura econômica e agrícola de Goiás nas primeiras décadas do século XX ............. 25 

1.4 A estrutura política e econômica de Goiás nas décadas de 1930 a 1960 ............................ 28 

1.5 O contexto de desenvolvimento da estrutura industrial na década 1960 ............................ 34 

2 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E O COOPERATIVISMO ............................... 39 

2.1 Fatores determinantes do processo de modernização agrícola na década de 1970 ............ 39 

2.1.1 A política de crédito rural ................................................................................................ 40 

2.1.2 A política de garantia de preços mínimos ....................................................................... 44 

2.1.3 A política cambial ............................................................................................................ 46 

2.1.4 A expansão da rede rodoviária ........................................................................................ 47 

2.1.5 Pesquisa e extensão rural ................................................................................................. 48 

2.1.6 A participação do Governo Federal no desenvolvimento da região Centro-Oeste ......... 52 

2.2 As transformação da atividade agrícola a partir da década de 1970 .................................. 55 

2.3 O Cooperativismo ............................................................................................................... 57 

2.3.1 Breve histórico do cooperativismo .................................................................................. 58 

2.3.2 As sociedades cooperativas ............................................................................................. 59 

2.3.3 Alguns números do cooperativismo no Brasil ................................................................. 60 

2.3.4 A contextualização histórica do cooperativismo em Goiás ............................................. 62 

2.3.5 A Cooperativa COMIGO ................................................................................................ 62 

2.4 Inovação e difusão tecnológica........................................................................................... 67 

3 METODOLOGIA .................................................................................................................. 72 

3.1 Linhas gerais ....................................................................................................................... 72 

3.2 Levantamento e estratificação dos dados ........................................................................... 72 

3.3 Aplicação da metodologia estatística ................................................................................. 75 

3.4 Formulário de pesquisa ....................................................................................................... 76 



 14

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................................... 77 

4.1 Perfil do produtor ............................................................................................................... 77 

4.2 Perfil do estabelecimento rural ........................................................................................... 79 

4.3 Avaliação do Centro Tecnológico COMIGO ..................................................................... 90 

4.4 Novas oportunidades de pesquisa desenvolvimento e inovação ...................................... 100 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 104 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 106 

APÊNDICE ............................................................................................................................ 112 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 O propósito de se promover um estudo que se denomina como “A Importância das 

Inovações Tecnológicas Desenvolvidas pelo Centro Tecnológico COMIGO no Processo de 

Modernização das Estruturas Agrícolas da Região do Sudoeste Goiano”, justifica-se no 

momento em que há uma forte necessidade de criação de tecnologias agrícolas, que 

encontram-se adaptadas à realidade regional dos produtores rurais, situados essencialmente 

nos municípios que compõem a microrregião do sudoeste goiano. 

 A referida pesquisa divide-se basicamente em duas fases, constando-se que a primeira 

incide em avaliar o processo de transferência das inovações tecnológicas aos associados da 

COMIGO, recebendo por instrumento a averiguação da participação efetiva dos cooperados 

nos eventos promovidos, em conjunto com apreciação da utilização das principais linhas de 

investigação elaboradas pelo Centro Tecnológico COMIGO (CTC). Já a segunda se propõe a 

identificar as novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, oriundas dos 

estabelecimentos agrícolas dos cooperados da Cooperativa COMIGO. 

 Este estudo será realizado com base em uma fonte de dados primária, que se estabeleceu 

proveniente inserção de um questionário aos produtores rurais associados à Cooperativa 

COMIGO, que se constituem por principal finalidade no estabelecimento agrícola a sucessão 

da atividade de lavoura. 

 Espera-se como resultado principal da realização deste trabalho, a apresentação de um 

estudo que denote a importância das pesquisas agrícolas ocorridas pelo CTC, no desempenho 

das atividades rurais dos cooperados da cooperativa COMIGO, bem como, quantificar a 

participação destes associados nos eventos de transferência de tecnologia e acesso aos dados 

de pesquisa. Além disso, busca-se aferir o grau de aplicação de cada uma das tecnologias 

agrícolas geradas, e a identificação das novas demandas de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I), contribuindo desta forma para a evolução de novos trabalhos de pesquisa, 

ajustando-os à realidade das necessidades dos seus cooperados. 

 Portanto, partindo destas premissas, o estudo das variáveis que envolvem todo o 

processo de crescimento da economia agrícola em Goiás, apresenta-se como um fator 

importante na explanação deste trabalho, inserido por instrumento, a compreensão do 

contexto histórico, político e econômico dos fatos que permearam o surgimento, crescimento 

e desenvolvimento da atividade rural no território goiano, que se inicia ainda no século XVIII, 

por meio do descobrimento das regiões auríferas no Estado, e ao adentrar o século XIX, 

observa-se a inserção agrícola, caracterizada como economia de subsistência, mas que no 



 16

decorrer do século XX, passou por diversas etapas de transformação, motivadas 

essencialmente por uma série de fatores, de origem interna e externa, além da efetiva 

participação do Estado, inferindo-se tais ações culminaram em um processo de modernização 

das estruturas agrícolas. 

 

 

 



1 A FORMAÇÃO HISTÓRIA, ECONÔMICA E POLÍTICA DE GOIÁS 

 

1.1 O ciclo do ouro como economia precursora a agricultura de Goiás 

 

 Para se chegar à origem agrícola em Goiás, faz-se necessário esclarecer algumas fases 

precursoras da histórica da economia brasileira, em especial a da mineração, tendo como 

ponto de partida o final do século XVII, mais especificamente no ano de 1690, por meio da 

descoberta das minas de ouro no estado de Minas Gerais, na região da então cidade de Ouro 

Preto. 

 

1.1.1 O descobrimento das formações auríferas no Brasil 

 

 O povoamento das regiões auríferas descobertas no final do século XVII no estado de 

Minas Gerais foi essencialmente motivado pela possibilidade de formação de riqueza e logo 

no início do século XVIII, Minas já vivenciava um avançado estágio de produção de ouro. 

Contudo, neste mesmo período Pascoal Moreira Cabral, encontra ouro no estado de Mato 

Grosso (PALACIN, 1976). 

 A descoberta de ouro em Mato Grosso foi um dos fatores motivadores para a 

organização de uma bandeira1 que tinha por principal objetivo a busca de metais preciosos em 

Goiás e após a autorização do rei, por meio do Governador da capitania de São Paulo Rodrigo 

Cesar de Menezes, finalmente, em três de julho de 1722, o paulista Bartolomeu Bueno da 

Silva, também conhecido como Anhanguera, juntamente com seus principais financiadores: 

João Leite da Silva Ortiz e João de Abreu iniciaram a expedição. A comitiva contava com 

aproximadamente quinhentas pessoas, entre membros da bandeira, escravos e índios, 

entretanto, as dificuldades encontradas pelo caminho contribuíram para que apenas um grupo 

bem resumido de exploradores chegasse ao destino (PALACÍN & MORAES, 1981). 

 Contudo, a expedição de Anhanguera foi consolidada pela descoberta de ouro no Rio 

Vermelho e em mais cinco córregos da região de Vila Boa, atual cidade de Goiás, e em 

outubro de 1725, retorna a São Paulo para reportar o resultado, e alguns meses depois, outra 

expedição adentra novamente à região aurífera goiana, tendo neste momento, Bartolomeu 

                                                 
1 “A bandeira era uma expedição organizada militarmente, e também uma espécie de sociedade comercial” 
(PALACÍN & MORAES, 1981, p.9). 
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Bueno, com o título de superintendente das minas e João Leite da Silva Ortiz como guarda-

mor2 (PALACÍN & MORAES, 1981). 

 Naquele tempo o acesso a Cuiabá era tipicamente feito por meio fluvial, tornando-se um 

caminho longo e dificultoso, evidenciando durante o transcorrer do século XVIII uma 

constante preocupação da Metrópole e da Capitania de São Paulo, que consistia na abertura de 

um caminho terrestre para acesso a Cuiabá, através da então Vila Boa (PALACIN, 1976). 

 

1.1.2 A formação territorial e o povoamento das regiões auríferas em Goiás 

 

 A formação territorial goiana origina-se a partir de 1726, inicialmente com a ocupação 

da região às margens do Rio Vermelho e por meio da criação do primeiro arraial3, 

denominado de Sant’Ana4, e ainda nos primeiros anos da mineração, vários outros arraiais 

foram surgindo às margens dos córregos e rios onde se concentram os garimpos. As primeiras 

ocupações tinham por principal característica o nomadismo, ou seja, os deslocamentos dos 

mineradores que ocorriam em função do surgimento ou escassez do ouro (PALACÍN & 

MORAES, 1981). 

 O povoamento basicamente ocorreu em três áreas, sendo a primeira no centro-sul, 

concentrando os arraiais de Santa Cruz, Santa Luzia5 e Meia Ponte6, além dos arraiais em 

direção a São Paulo. A segunda, sendo esta com maior quantidade de mineiros, abrangia a 

região norte e noroeste do estado, no alto Tocantins e Maranhão, compreendendo, Traíras, 

Água Quente, São José7, Santa Rita, dentre outras. E a terceira localizada entre o Tocantins e 

os chapadões com a Bahia nos arraias de São Felix, Cavalcante, Natividade e Porto Real8. As 

demais regiões, equivalentes a mais de 60% do território do Estado, incluindo o sul e o 

sudoeste goiano, ainda não estavam povoados (PALACÍN & MORAES, 1981, p.11). 

 

1.1.3 As fases e formas de exploração do ouro em Goiás 

 

 As fases de exploração de ouro em Goiás ocorreram em três momentos distintos, sendo 

o primeiro datado de 1726 a 1735, caracterizado pelo período febril da descoberta do metal 

                                                 
2 Guarda-mor: Chefe dos guardas. 
3 Arraial: Acampamento, aldeia. 
4 Sant’Ana: também conhecida como Vila Boa e mais tarde como Cidade de Goiás. 
5 Santa Luzia: Atualmente conhecida como a cidade de Luziânia. 
6 Meia Ponte: Atualmente conhecida como a cidade turística de Pirenópolis. 
7 São José: Atualmente conhecido como Niquelândia. 
8 Porto Real: Atualmente conhecido como Porto Nacional. 



 19

precioso e atraindo milhares de pessoas vindas de todas as partes do Brasil para as áreas 

auríferas. No segundo instante, entre os anos de 1736 e 1751 é percebida como uma fase de 

transição entre o primeiro e terceiro momento, no qual se observa um crescente aumento do 

número de escravos nos arraiais. E por fim o terceiro momento, identificado pelo início de 

uma economia extrativista organizada e sistemática, situada entre os anos de 1755 e 1800 

(BERTRAN, 1978). 

 Quanto à forma de mineração, foi praticada da maneira mais rudimentar, através da 

lavagem do cascalho superficial e com baixa profundidade que ficava postado no fundo do 

leito dos rios e córregos, realizados por meio de um instrumento conhecido como bateia, desta 

forma, após arrancar e peneirar o cascalho, o ouro, mais pesado, ficava no fundo. Neste 

processo, também costuma-se desviar o leito dos rios mediante a construção de uma barragem 

ou desvio da corrente de água (PALACIN, 1976). 

 De acordo com Palacín & Moraes (1981) no Brasil são encontradas dois tipos de jazidas 

auríferas, sendo a primeira denominada de jazidas sedimentares de ouro de aluvião, também 

conhecida como mineração de cascalho, que se caracteriza pelo ouro que era levado ao fundo 

dos rios e córregos pela água das chuvas. A segunda, descrita como formações rochosas com 

veios auríferas na pedra, ou simplesmente mineração de morro, tem por principal 

característica o maior emprego de técnicas na exploração, exigindo grandes investimentos e 

por esse motivo possui um alto custo de produção, pois consiste na abertura de túneis e 

galerias perpendiculares em rochas e montanhas. 

 

1.1.4 A estrutura política e econômica de Goiás no século XVIII 

 

 O desenvolvimento da estrutura econômica goiana no século XVIII, bem como das 

demais regiões auríferas brasileiras, ocorreram exclusivamente em função do ciclo do ouro. 

Tal fato baseia-se no sistema colonial implantado naquela época, denominado de pacto 

colonial. Este sistema se estabelece sob uma forma de obediência e subordinação à ordem e às 

leis impostas pela metrópole às suas colônias, neste caso, referenciam-se as relações 

comerciais e institucionais entre Portugal e Brasil, tendo como princípio básico a troca de 

benefícios entre as partes, cabendo à Metrópole a promoção da segurança interna e a inserção 

comercial da colônia nos âmbitos nacional e internacional, já a colônia exercia a função de 

fornecimento de matérias primas à metrópole (PALACÍN & MORAES, 1981). 
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O pacto colonial foi um dos elementos básicos constituintes da política econômica 
mercantilista. Consistia basicamente no exclusivismo comercial da Metrópole em 
relação às suas colonias, subordinando às por meio de um conjunto de medidas 
econômicas e políticas. Os representantes locais das nações européias controlavam 
as relações comerciais e defendiam os interesses da Coroa e das Compahias de 
Comércio, organismos de capital misto ou estatal (LACERDA et al., 2010, p.10). 

 

 Portanto, atendendo as determinações da metrópole, observa-se que Goiás no século 

XVIII, dedica-se quase que interinamente à produção aurífera, justificando desta forma a 

inexistência de qualquer outro tipo de exploração econômica relevante, incluindo-se nestas, as 

atividades de lavoura e pecuária. Os bens de consumo necessitados pela colônia naquele 

tempo deviam ser requisitados por meio de importação, sendo esta transação intermediada 

pela metrópole e os produtos chegavam a Goiás por intermédio dos estados da Bahia, Rio de 

Janeiro e São Paulo (PALACÍN & MORAES, 1981). 

 Em agosto 1618, entrara em vigor no Brasil a regulamentação da cobrança de imposto 

sobre a produção de ouro, conhecida como o quinto. A cobrança consistia na fundição do ouro 

em pó encontrado, em barras de ouro, sendo neste momento retirada a quinta parte, destinada 

a coroa portuguesa. Todo esse processo era realizado por meio de uma casa de fundição que 

também era responsável por fazer a impressão do selo real nas barras fundidas (PALACIN, 

1976). 

 

Já desde tempos muitos antigos, no direito português, considerava-se que todos os 
produtos minerais eram de propriedade do rei, como senhor do reino. É o que se 
chamava um “direto senhorial”. Hoje diríamos, de forma mais impessoal, que 
pertencem ao estado. Mas como o rei não tinha intenção de fazer a exploração por si 
mesmo, cedia aos particulares o direito de exploração, mediante o pagamento de  um 
imposto que correspondia à quinta parte da produção líquida. Isso é o que se 
chamava “o quinto” (PALACÍN & MORAES, 1994, p.18). 

 

 No início da exploração aurífera em Goiás, a casa de fundição destinada à quinta, o ouro 

aqui encontrado situava-se no estado de São Paulo e para tanto, era necessário percorrer uma 

longa distância. Foi com base nesta dificuldade que o comércio de bens e mercadorias se 

desenvolveu, ou seja, ao invés de levar o ouro para a casa de fundição, os mineiros – 

utilizavam-na como meio de troca nas transações comerciais, tornando o ouro em pó em uma 

espécie de moeda de troca, ficando desta forma os comerciantes responsáveis pela fundição e 

pagamento do quinto (PALACIN, 1976). 
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No século XVIII, o ouro do Brasil deu o primeiro impulso à formação dos grandes 
estoques deste metal nos tempos modernos. Entre 1700 a 1770, a produção do Brasil 
foi praticamente igual a toda a produção de ouro do ouro do resto da América, 
verificada entre 1493 e 1850; e alcançou cerca de 50% do que o resto do mundo 
produziu nos séculos XVI, XVIII e XVIII (SIMONSEN, 1978, p.258). 

 

 Contudo, é importante salientar que nos primeiros dez anos da exploração aurífera em 

Goiás, os dados sobre o quantitativo de produção nas lavras9 não são precisos, justificado 

principalmente pelo contrabando e sonegação fiscal ocorrido naquele estágio da mineração. 

Entretanto, em 1736 foi instaurado o imposto por capitação, que viera para substituir o quinto 

e com base neste novo tributo os mineiros passaram a pagar uma contribuição anual 

equivalente a 17 gramas de ouro por escravo (BERTRAN, 1978). 

 Para Palacín & Moraes (1981) no ano da implantação do novo imposto, a população 

escrava nas lavras de Goiás era estimada em 12.000 pessoas e chegando 20.000 em 1750. 

Todavia, Palacin (1976, p.61) relata que “os 10.236 escravos que pagaram a primeira 

capitação deram um total de 60,712 oitavas [...]”. 

 

A caracterização da sociedade do Brasil completou-se com a participação dos 
trabalhadores africanos, importados para o serviço de mineração. Desde as 
descobertas auríferas, chegaram para as pesadas tarefas da exploração dos veios e 
outros misteres exigidos do braço escravo (CHAIM, 1978, p.34). 

 

 No primeiro ano de vigência do imposto de capitação, a arrecadação da coroa 

portuguesa correspondeu ao recolhimento de 217 Kg de ouro e durante os demais dezesseis 

anos de perduro do tributo os rendimentos se mantiveram crescentes, chegando a 281 kg em 

1738, saltando 295 kg em 1742 e por fim a 349,37 kg em 1750, estimando uma tributação 

total no período de 4.500 kg de ouro (PALACIN, 1976). 

 Porém esta modalidade de cobrança de tributo não agradava os mineiros, que 

justificavam que as lavras possuíam diferentes tipos de produtividade, sendo algumas mais 

ricas com abundância de ouro e outras já em fase de escassez e com rendimentos iguais ou 

abaixo do custo do imposto por escravo, tornando este sistema injusto e desigual no método 

de pagamento (CHAIM, 1978). 

 Em 1749, Goiás torna-se uma capitania independente da capitania de São Paulo, tendo 

como primeiro governador o capitão general Conde dos Arcos, sendo este o responsável pela 

administração, aplicação das leis e o comando do exército. A justiça ficava sob a obrigação do 

ouvidor, bem como a arrecadação de impostos correspondia ao Intendente. Esta nova 

                                                 
9 Lavras: locais onde ocorria a exploração do ouro. 
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estrutura se estabelece por meio de uma conexão direta com a coroa portuguesa (PALACÍN & 

MORAES, 1981). Para Bertran (1978) os investimentos para instalação do governo tornam-se 

viável graças ao mapeamento da região aurífera. 

 Em abril de 1751 foi publicada a lei que extingue a capitação, voltando à cobrança de 

tributo através do quinto, entretanto, a nova lei estava condicionava à abertura de uma casa de 

fundição na então Vila Boa. Mas a localização não favorecia os mineiros situados no norte, 

sendo a partir desta premissa, autorizada a construção da segunda casa de fundição em Goiás, 

no arraial de São Félix, entrando em operação em 1754 (PALACIN, 1976). 

 A instalação da capitania de Goiás em conjunto com a nova estrutura instalada 

proporcionou resultados positivos na arrecadação, dada principalmente pela redução do 

contrabando. Conforme mencionado por Palacin (1976) os resultados poderiam ser 

observados nos anos seguintes ao retorno da tributação pelo quinto, excetuando-se desta 

comparação, apenas o primeiro ano da cobrança, considerada esta uma fase de transição, 

sendo neste ano recolhido 66.113 oitavas10, equivalente a 237 kg de ouro. No ano seguinte 

esse resultado foi bem superior, chegando a 169.008 oitavas, que traduzindo representava 

aproximadamente 606 kg. 

 Para Palacin (1976, p.91) o total da arrecadação oficial do quinto entre os anos de 1752 

e 177811 ficou em 2.700.536 oitavas, aproximadamente dez toneladas, vislumbrando desta 

maneira uma produção bruta de 50.000 kg no período, sendo assim, possível estimar uma 

produção medial anual de 1.852 kg, correspondendo a um quinto médio anual de 370 kg de 

ouro. 

 Entretanto, analisando os números isoladamente, década a década, observa-se uma 

queda sistemática na extração do ouro em Goiás, tendo por consequência uma redução na 

arrecadação do quinto. Conforme Bertran (1978) na década de 1750 a média de produção 

anual rondava os 2.500 kg, entretanto, na década seguinte esta média é reduzida para 1.700 kg 

anuais e chegando a década de 1770 com uma produção média inferior a 1.250 kg. 

 Estabelece-se desta forma a decadência da mineração goiana, finalizando o século 

XVIII com uma produção de 425 kg e já no ano de 1822 a extração do minério é quase nula, 

chegando aos singulares 20 kg (PALACÍN & MORAES, 1994). 

 

 

                                                 
10 Oitava: Uma oitava equivale a 3,5859 gramas. 
11 1752 e 1778: Na obra original do autor, estas datas estão expressas entre “1552 e 1578”, ficando, entretanto, 
totalmente fora do contexto histórico, levando a crer que seja um erro de digitação. 
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1.2 A estrutura agrícola e econômica de Goiás no século XIX 

 

 Durante o transcorrer do período da mineração em Goiás o desenvolvimento da 

atividade agrícola com fins comerciais foi pouco estimulado pelo governo da capitania. 

Naquele momento todo o trabalho dedicava-se quase que exclusivamente a exploração das 

minas de ouro, e os alimentos e demais bens de consumo necessários à sobrevivência, 

conforme já mencionado, eram importados, tornando o custo de vida mais elevado para a 

população local, reforçado ainda, pela escassez gradual do ouro nas décadas finais do século 

XVIII, e ao adentrar o século XIX, Goiás depara-se em um estágio de regressão econômica, à 

face de uma economia regional e isolada, sustentada por uma produção interna de subsistência 

(PALACIN, 1976). 

 Para Santo (2001, p.19) “[...] numa colônia de exploração, não há incentivos para a 

agricultura comercial, o que é próprio de colonização de povoamento, onde tende a 

transformar-se em um mercado interno mais expressivo desde o início [...]”. 

 Durante o decorrer do século XIX, mesmo após a independência do Brasil, a economia 

brasileira ainda continuou sofrendo forte influência dos efeitos da política colonial de 

exportação, que tinha por princípio, o comércio internacional dos produtos de maior 

lucratividade. Contudo, essa prática foi gradativamente reduzida na medida em que se 

aproxima o século XX (BRUM, 2010). 

 E foi com base neste contexto que o desenvolvimento da agropecuária em Goiás tem 

início, ainda no século XVIII, marcada essencialmente por uma fase transitória entre a 

economia da mineração e a economia agrícola, com sua origem diretamente vinculada com o 

deslocamento dos colonos para o meio rural, na medida em que a atividade de exploração do 

ouro entrava em decadência, surgindo assim pequenos povoados situados nas proximidades 

das regiões auríferas. 

 No século XIX, o povoamento ocorreu de forma distribuída ao longo dos anos e 

diversificada, recebendo fluxos migratórios de mineiros e paulistas na região Sul, e 

maranhenses, paraenses e baianos na região Norte do Estado. A prática da lavoura e da 

pecuária, ocorreu em função da necessidade do abastecimento de alimentos para as áreas 

povoadas, justificada pela dificuldade de aquisição de tais produtos, que naquela época, 

vinham das regiões litorâneas. Todavia, observa-se que o distanciamento e a falta da 

infraestrutura adequada para o deslocamento dos bens de consumo, foram fatores 

determinantes para formação de uma economia regional (ESTEVAM, 2004a). 
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 Ainda no século XIX, mais especificamente entre os anos de 1824 e 1890, houve uma 

considerável expansão demográfica no estado de Goiás, saindo de uma população de 62.518 

habitantes para 227.572, notando-se neste período um crescimento de 264%. Contudo, a 

agropecuária daquela época não possuía grande importância no cenário econômico da região, 

dada ao fato que a produção era especificamente para atender as necessidades de subsistência 

e a comercialização somente ocorria com o excedente de produção. Além deste fato, a 

deficiência das estruturas de transporte e comunicação, inviabilizava a agregação de valor nos 

produtos (ESTEVAM, 2004a). 

 Naquele momento, o desenvolvimento da cadeia agrícola de Goiás encontrava-se em 

um estágio denominado tradicionalista, também conhecido como agricultura tradicional, que 

segundo Accarini (1987) caracteriza-se essencialmente pela forma no qual os fatores de 

produção12 são empregados para fins de uma atividade econômica, tendo como observância 

desta análise, alguns condicionantes tais como, rentabilidade e tipos de mercado para o qual 

os produtos são destinados. 

 Para Mellor (1967) a fase da agricultura tradicional foi caracterizada principalmente 

pelo baixo nível de utilização de inovação tecnológica e o crescimento da produção no campo 

estava estreitamente condicionado ao aumento proporcional da aplicação dos insumos 

agrícolas, ocasionando desta forma um considerável aumento nos custos produtivos, que na 

prática resultava na redução da rentabilidade econômica da atividade para o produtor rural. 

 

As causas do baixo nível tecnológico na área de produção – ao qual, via de regra, se 
associam técnicas de colheitas e comercialização igualmente pouco apuradas – 
podem ser de natureza variada: falta de tecnologias apropriadas ou seu 
desconhecimento por parte dos produtores, aversão a mudanças, elevados custos de 
técnicas modernas, excessivos riscos e outras. Pode-se dizer, portanto que a 
tecnologia rudimentar empregada em segmentos tradicionais reúne, entre suas 
causas, fatores técnicos, econômicos, culturais e, até mesmo, sociológicos e 
psicológicos (ACCARINI, 1987, p.42). 

 

 Constata-se que a propriedade agrícola do século XIX foi economicamente 

caracterizada pela pecuária extensiva, e esta atividade ocasionou uma dependência direta com 

a produção de alimentos, ou seja, na mesma fazenda o produtor rural exercia as duas funções 

ao mesmo tempo, impossibilitando desta forma a especialização da produção. Nota-se 

também a inexistência da formalização de trabalho no campo, não havendo uma clara 

separação das tarefas desempenhadas pelo fazendeiro e o agregado, evidenciando assim uma 

baixa hierarquização, descrevendo a agropecuária goiana como camponesa, de mão de obra 

                                                 
12 Fatores de produção: Terra, trabalho e capital. 
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familiar, baseada no conhecimento empírico e baixa utilização de tecnologia e insumos 

agrícolas (ESTEVAM, 2004a). 

 Para Costa (1987) os resultados da economia agrícola goiana poderiam ter sido mais 

bem aproveitados, caso Goiás tivesse optado pela produção de grãos para exportação desde o 

início, ao invés da prática da pecuária extensiva de subsistência, que conduziu o 

desenvolvimento econômico a níveis inferiores às potencialidades que as áreas ainda 

inexploradas poderiam oferecer. 

 

1.3 A estrutura econômica e agrícola de Goiás nas primeiras décadas do século XX 

 

 A economia goiana na última década do século XIX ficou marcada pela integração 

comercial entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro, por intermédio da exportação de gado 

vivo e a importação de bens de consumo. Entretanto, as transações entre esses estados foram 

intensificadas por meio da instalação da estrada de ferro Mogiana, ocorrida entre os anos de 

1889 e 1896, interligando as cidades mineiras de Uberaba, Uberlândia e Araguari ao interior 

paulista, que naquele momento encontrava-se em plena expansão da economia da 

cafeicultura, possibilitando desta forma a intermediação mercantil do estado de Goiás com as 

demais economias da região sudeste brasileira (ESTEVAM, 1998). 

 Ressalta, porém, que mesmo antes do entroncamento da ferrovia paulista adentrar ao 

triângulo mineiro, o comércio de gado da região sul de Goiás já era intermediado por Minas. 

As transações eram estabelecidas basicamente em três etapas, sendo a primeira exercida por 

Goiás, através da venda dos bezerros criados de forma extensiva aos comerciantes da região 

mineira, em seguida o rebanho era engordado e posteriormente comercializado no sul de 

Minas e no interior de São Paulo. Entretanto, o maior proveito econômico oriundo destas 

transações estava justamente entre a segunda e a terceira fase deste processo, ou seja, as 

etapas que eram desempenhadas pela economia mineira, deixando Goiás em uma espécie de 

submissão comercial (ESTEVAM, 2004a). 

 Denota-se que no início do século XX, mesmo com os avanços comerciais alcançados 

com a região sudeste brasileira por intermédio de Minas, Goiás ainda apresentava os mesmos 

problemas de infraestrutura que assolava a economia goiana no século XIX, e a produção 

agrícola persistia em caráter de subsistência e a falta de desenvolvimento das cidades 

agravava ainda mais essa situação (PALACÍN & MORAES, 1994). 

 Estevam (1998) salienta que a partir da segunda década do século XX, a preponderância 

da estrada de ferro em Goiás apresenta-se por meio do aumento das exportações de gado para 
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frigoríficos localizados no estado de São Paulo, e ainda no início da terceira década, tais 

resultados puderam ser percebidos também na produção de grãos, dado principalmente pela 

elevação do cultivo do arroz, milho e feijão nas regiões circunvizinhas a linha férrea. 

 Bertran (1978) ratifica que um dos principais avanços da economia goiana em direção à 

integração ao comércio brasileiro, ocorre justamente em meados da segunda década do século 

XX, após a superação do rio Paranaíba por meio da estrada de ferro. 

 A ferrovia Mogiana percorria uma extensão de aproximadamente 789 quilômetros entre 

o estado de São Paulo e a cidade mineira de Araguari. Ainda no século XIX, a estrada de ferro 

deveria ter sido integrada ao estado de Goiás através da conexão com o município de Catalão, 

mas, em detrimento da inviabilidade econômica do negócio, as obras foram descontinuadas e 

os direitos de exploração, mais tarde, transferidos para a Companhia de Estrada de Ferro de 

Goiás (CMEF, 2010). 

 Palacín & Moraes (1994) reforça que a criação da Companhia de Estrada de Ferro de 

Goiás ocorreu em 1907, e tinha por objetivo a construção de uma rede ferroviária que pudesse 

contribuir para o desenvolvimento econômico regional de Goiás, interligando Araguari-MG 

ao Rio Araguaia, entretanto, a velocidade de extensão das linhas férreas foi prejudicada pela 

escassez de recurso financeiro por parte do governo do estado. 

 

A implantação da estrada de ferro em Goiás deu-se por etapas. Na primeira – até 
1914 – os trilhos avançaram 233 quilômetros partindo de Araguari-MG até 
Roncador-GO, trecho constituído em um período relativamente curto. Os trilhos 
ficaram paralisados em Roncador até 1922 – para a construção de uma ponte sobre o 
rio Corumbá – quando foi iniciada a segunda etapa, desta feita, de forma demorada e 
irregular. No seu prolongamento, a ferrovia atingiu Anápolis (1935) completando 
387 quilômetros de extensão. Somente em 1950 inaugurou-se um ramal ligando 
Leopoldo de Bulhões a Goiânia (ESTEVAM, 1998, p.92). 

 

 No decorrer das três primeiras décadas do século XX, os reflexos da implantação da 

ferrovia no estado puderam ser observadas principalmente pelo crescimento populacional e 

produtivo, essencialmente nas áreas com proximidades a estrada de ferro. Palacín & Moraes 

(1994, p.91) menciona com base nos censos de 1900 e 1920, respectivamente, que em 1900 a 

população do estado ultrapassava os 255.000 habitantes e já em 1920 este número superava 

500.000, porém, a ocupação das terras goiana ainda era baixa, se considerado que o estado 

possuía uma área superior a 600.000 quilômetros quadrados. Segundo Bertran (1978, p.99) 

“Em 1920 a densidade demográfica para o Estado todo era de 0,79 habitantes por km2”. 

 Conforme mencionado no parágrafo anterior, observa-se que entre os anos de 1900 e 

1920, Goiás obteve um significativo crescimento populacional e com uma variação de 96% 
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em apenas vinte anos, acima da média de crescimento nacional que neste mesmo período, 

segundo dados do IBGE (2010a), saltou de 17.438.434 para 30.635.605 habitantes, traduzindo 

em uma variação de 75,7%. Portanto em 1920 os habitantes de Goiás já representavam quase 

1,7% da população brasileira. 

 Em relação à estrutura fundiária é importante esclarecer que as terras de Goiás em geral 

não possuíam um alto valor comercial, entretanto, as áreas localizadas mais ao sul do estado e 

com proximidades ao triângulo mineiro, em regra eram mais valoradas. Outro aspecto 

também analisado neste contexto é com relação ao tamanho dos estabelecimentos agrícolas, 

que em média eram superiores a 1.300 hectares (ESTEVAM, 2004a). 

 A Tabela 1 demonstra a forma como as propriedades agrícolas estavam distribuídas no 

território goiano em 1920, além das características de tamanho e proporção das fazendas em 

relação ao espaço territorial ocupado. 

 

Tabela 1 - Distribuição do tamanho das propriedades agrícolas em Goiás em 1920. 
 

Área em ha Propriedades 
(%) em relação ao total 
de propriedades 

Proporção da área 
territorial ocupada 
pelas propriedades 
agrícolas (%) 

Menor de 40 2.495 15,0 0,15 
De 40 a 200 4.658 28,0 2,03 
Acima de 200 9.481 57,0 97,80 
Totais 16.634 100,0 100,0 
Fonte: Estevam (2004a), adaptado pelo autor. 

 

 Com base nos dados da tabela acima, observa-se que as propriedades agrícolas com 

tamanho superior a 200 hectares correspondem a 97,80% do território ocupado pelos 

estabelecimentos rurais, caracterizando segundo Estevam (2004a, p.37), “[...] o domínio da 

grande propriedade rural em poucas mãos e uma nítida separação campo-cidade, onde os 

proprietários residiam nas próprias fazendas [...]”. 

 A partir da década de 1920, nota-se também o crescimento e a diversificação da 

produção agrícola de Goiás, dados essencialmente pela inserção gradual e em âmbito 

comercial da lavoura nas terras goianas, reforçado pelo cultivo de arroz, milho, além de outros 

produtos de origem agrícolas. Neste ponto, observa-se na fazenda uma fase de condução à 

alteração da natureza de produção na propriedade rural, migrando progressivamente de uma 

produção de subsistência para produção de excedentes (ESTEVAM, 2004a, p.36). 

 França (1981) evidencia que a importância do processo de exportação dos excedentes 

ocorridos em Goiás no desenvolver da década de 1920, é sustentada pela influência que tais 
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transações têm para o estado nos âmbitos: fiscal e comercial, sobre tudo ao que tange nos 

benefícios proporcionados por uma produção diversificada, vinculando esta ao 

desenvolvimento da estrutura comercial regional. 

 Conforme já mencionado anteriormente, durante o decorrer do século XIX a exportação 

da produção excedente de Goiás baseou-se quase que unicamente na bovinocultura, contudo, 

esse quadro começa a sofrer alterações a partir da terceira década do século XX. A Tabela 2 

demonstra a evolução da exportação dos produtos agrícola em Goiás no período 

compreendido entre 1920 e 1928. 

 

Tabela 2 - Principais produtos exportados por Goiás entre 1920 e 1928. 
 

Produtos 
Unidade 
Medida 

1920 1928 
Variação no período 

(%) 
Arroz Sacas 35.974 203.695 466,23 
Bovinos Cabeças 79.182 154.234 94,78 
Café Sacas 3.677 21.405 482,13 
Charque Quilos 825.211 2.205.646 167,28 
Fumo Quilos 114.499 259.154 126,34 
Suínos Cabeças 2.397 7.769 224,11 
Fonte: A informação goiana citado por França (1981, p.36), adaptado pelo autor. 

 

 Os dados da tabela acima demonstram o volume dos produtos agrícolas mais exportados 

pela economia goiana e suas respectivas variações no período citado, destacando-se nesta 

amostra, um significativo crescimento dos produtos oriundos da lavoura, bem como, uma 

expressiva diversificação da produção de excedentes. Observa-se que a exportação de arroz e 

café quase que quintuplicou e a presença do charque evidencia a inserção de um produto 

semi-industrializado na lista de exportação. 

 E desta forma transcorreu o desenvolvimento da economia agrícola de Goiás nas três 

primeiras décadas do século XX, marcada essencialmente por fases de transição, caminhando 

de uma economia agrícola local de subsistência e de baixa produção de excedentes, para uma 

integração inter-regional que possibilitou a diversificação da cadeia produtiva do estado, 

tendo por intermédio desta evolução, a implantação da estrada de ferro que viabilizou a 

exportação da produção goiana aos demais estados da região sudeste brasileira. 

 

1.4 A estrutura política e econômica de Goiás nas décadas de 1930 a 1960 

 

 Conforme observado, os primeiros trinta anos do século XX foram de fundamental 

importância para o desenvolvimento agrícola de Goiás, contudo, ao final da década de 1920, 
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mesmo com todos os avanços já alcançados na diversificação produtiva e integração inter-

regional com a região sudeste brasileira, a economia goiana ainda caracterizava-se pela 

exportação da produção primária e com baixo nível desenvolvimento industrial, 

impossibilitando desta maneira, uma maior agregação de valor econômico na produção 

regional. 

 Demonstra-se, portanto, que o contexto de desenvolvimento da economia goiana no 

século XX, aconteceu por concomitância à expansão industrial brasileira ocorrida 

fundamentalmente a partir da década de 1920, que por sua vez foi impulsionada por 

acontecimentos econômicos externos e de ordem global. 

 Conforme mencionado por Brum (2010), nas primeiras décadas do século XX, o Brasil 

entra em um estágio de transição de uma economia de exportação de bens primários para uma 

economia industrial, estimulada principalmente pelo advento da primeira guerra mundial, 

ocorrida entre 1914 e 1918, acontecendo neste período o bloqueio internacional das 

transações comerciais, dificultando desta forma o processo de importação e exportação de 

mercadorias. 

 Outros dois eventos também situados na primeira metade do século XX reforçaram a 

necessidade da industrialização da economia brasileira. O primeiro está vinculado à crise 

mundial de 1929, também conhecida como a grande depressão, ocorrida em outubro deste 

mesmo ano, levando a quebra da bolsa de valores de Nova York, refletindo de forma incisiva 

nas economias europeia e norte americana. Já o segundo evento, está associado com a 

segunda guerra mundial, deflagrada entre 1939 e 1945. Todos os eventos ocorridos neste 

período convergiam para uma situação de restrição ao comércio internacional e por 

consequência, criaram-se limitações para importação, ocasionando desta maneira uma 

crescente demanda do mercado interno, criando assim condições favoráveis ao 

desenvolvimento industrial do País (BRUM, 2010). 

 

Devido à Grande Depressão, houve uma queda no nível de renda de 25% a 30%, e o 
índice de preços dos produtos importados subiu 33%. Como consequência, a 
redução das importações foi da ordem de 60%, baixando de 14% para 8% do 
produto interno. Parte da procura, antes satisfeita com importações, passou a ser 
atendida pela oferta interna. Com isso, a demanda interna passaria a ter importância 
crescente como elemento dinâmico nessa conjuntura de recessão mundial. A 
intensidade da procura interna criou uma situação nova, com a preponderância do 
setor ligado ao mercado interno no processo de formação de capital e no conjunto de 
investimentos no país (LACERDA et al., 2010, p.75). 

 

 No final da década de 1920, a economia brasileira tinha como principal produto de 

exportação o café, contudo, em função da depressão econômica mundial e em seguida por 
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consequência das dificuldades de exportação, houve uma forte queda no preço deste produto 

no mercado internacional e tal fato estendeu-se durante o decorrer da década de 1930, 

conduzindo o Brasil a uma alteração do modelo produtivo no campo da agropecuária, por 

meio da expansão e do cultivo de outras culturas, tais como o algodão, a cana de açúcar, bem 

como a produção de alimentos (BACHA, 2004). 

 Conforme já citado anteriormente, além dos obstáculos para as exportações, o país 

também enfrentava dificuldades para importações de produtos advindas do comércio 

internacional, tendo como única alternativa naquele momento, a criação de um ambiente que 

permitisse o desenvolvimento da produção interna em substituição ao processo de importação. 

 Brum (2010) descreve que o desafio de promover a industrialização no Brasil estava 

unicamente condicionado a uma manifestação governamental, justificada essencialmente pela 

necessidade de investimentos em obras de infraestrutura, e vistas as circunstâncias 

econômicas mundial da ocasião, o país não dispunha de capital privado suficiente para 

realizar as mudanças emergentes, restando ao estado brasileiro a execução deste trabalho. 

 E por consequência do desencadear econômico, o desenvolvimento da atividade 

industrial brasileira foi gradativamente intensificado entre as décadas de 1930 e 1960, tendo 

como base deste movimento, um processo de integração do mercado nacional, advindas 

principalmente por meio de políticas públicas que visavam proporcionar a redução dos 

obstáculos de comunicação, transporte e fiscal nas transações comerciais inter-regionais e 

neste contexto, coube à economia paulista o papel de condução deste arranjo produtivo 

(ESTEVAM, 1998). 

 Durante o período da segunda Guerra Mundial, observa-se uma notória preocupação por 

parte do governo federal no preenchimento dos espaços demográficos de baixa densidade 

populacional, tendo como objetivo primário, a ocupação do Planalto Central e, por 

conseguinte, a conquista da região amazônica, sendo neste ponto que a economia goiana se 

converge com a economia nacional, dada principalmente pelo processo de incorporação 

comercial, favorecida pela proximidade de Goiás com os demais estados da região sudeste, 

especialmente com São Paulo, formando ali uma espécie de economia de fronteira, 

contribuindo de forma decisória na formação e expansão dos centros comerciais e urbanos de 

Goiás (ESTEVAM, 1998). 

 É importante ter-se conhecimento que o processo de formação e expansão dos centros 

urbanos e comerciais em Goiás, apresenta-se ainda no início da década de 1930, incentivada 

por uma revolução política de origem externa, oriunda dos estados de Minas Gerais e do Rio 

Grande do Sul, denominada de revolução de 30, calcada primordialmente na necessidade de 
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mudanças no cenário político e econômico do estado brasileiro, permitindo a efetivação de 

significativas alterações na economia goiana, revelada no decorrer da década por meio da 

construção e na mudança da capital do estado para a cidade de Goiânia (PALACÍN & 

MORAES, 1994). 

 

Somente na década de 1930 houve um incentivo oficial para o povoamento da 
região, com a chamada “marcha para o oeste” promovido pelo Governo de Getúlio 
Vargas. Esse Governo viabilizou a construção de rodovias, ferrovias, além de 
eliminar barreiras alfandegárias, facilitando o comércio entre essa região e as outras 
partes do país, principalmente com o Sudeste (TEIXEIRA & HESPANHOL, 2006, 
p.57). 

 

 Conforme referido por Estevam (1998), durante o decorrer das décadas de 1940 e 1950, 

Goiás já percebe os reflexos das políticas governamentais implantadas a partir da década de 

1930, caracterizando-se nesses instantes, pelo recebimento de fluxos migratórios destinados 

principalmente para as regiões centro-sul do estado, incentivado essencialmente pelo 

movimento de povoamento do interior do país em direção ao planalto central, também 

conhecido como marcha para o oeste, estabelecendo-se por meio de projeto do governo 

federal que viabilizavam a instalação de colônias agrícolas no interior goiano, aqui 

denominada de Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG). 

 Neste mesmo período, denotam-se também algumas modificações na estrutura agrícola 

do estado, fundamentada principalmente pelo crescimento do número dos estabelecimentos 

rurais entre as décadas de 1920 e 1950, conforme os dados demonstrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Número e área dos estabelecimentos agrícolas de Goiás no período de 1920 a 1950. 
 

Períodos 
Número de 

estabelecimentos 

Variação do número 
de estabelecimento 
no período (%) 

Tamanho total das 
áreas dos 

estabelecimentos (ha) 

Variação do tamanho 
total das áreas dos 
estabelecimentos (%) 

1920 16.634 - 24.828.210 - 
1950 63.736 283,17 24.588.115 (0,97) 

Fonte: IBGE (2010b), adaptado pelo autor. 

 

 Conforme revelado na tabela acima, observa-se no período mencionado um substancial 

crescimento do número de estabelecimentos agrícolas no estado, quase que quadruplicando 

em apenas três décadas, contudo, os números também demonstram que não houve uma 

expansão do tamanho total das áreas ocupadas, pelo contrário, denota-se uma discreta 

redução, evidenciando assim uma fragmentação do espaço territorial agrícola nas terras 

goiana. 
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 As informações apresentadas na Tabela 4 reforçam essa afirmativa, através da 

comparação dos dados que caracterizam o tamanho do estabelecimento agrícola na década de 

1920 em relação ao espaço territorial ocupado na década de 1950. 

 

Tabela 4 - Comparação entre o número de estabelecimentos agrícolas em Goiás em relação ao tamanho da área 
ocupada nos períodos de 1920 e 1950. 

 

Período 
Número de 

estabelecimento 
Número de estabelecimento 
com área acima de 1.000 ha 

Proporção da área territorial 
ocupada pelos estabelecimentos em 

relação ao total (%) 
1920 16.634 4.176 25,11 
1950 63.736 4.810 7,55 

Fonte: IBGE (2010b), adaptado pelo autor. 

 

 Os dados apresentados na tabela acima demonstram que na década de 1920 mais que ¼ 

dos estabelecimentos rurais do estado possuíam área superior a 1.000 ha, porém, observa-se 

que já na década de 1950 a característica da divisão do espaço territorial agrícola apresentam 

profundas mudanças e o número de fazendas com extensivas áreas é reduzido para uma 

proporção inferior a 10% do total anteriormente utilizado, reforçando desta maneira os 

elementos que denotam a fragmentação das terras em Goiás, justificada principalmente pelo 

recebimento de fluxos migratórios, conforme já mencionado. 

 Em concordância com os dados do recenseamento geral de 1950, nota-se também que o 

modelo de exploração agrícola das terras goianas no início desta da década, baseava-se quase 

que na totalidade no desenvolvimento das atividades de agricultura, agropecuária e pecuária, 

conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Comparação das atividades agrícolas no Estado de Goiás em relação ao número total de 
estabelecimentos rurais e área ocupada 

 

Atividades agrícolas 
Número de estabelecimentos 

agrícolas 
Área ocupada pela atividade 

agrícola (ha) 
Agricultura 21.245 2.168.986 
Agropecuária 29.495 11.144.784 
Pecuária 10.437 10.810.595 
Campos de engorda 1.802 420.765 
Outras atividades 21 1.381 
Atividades não classificada 736 41.604 
Total 63.736 24.588.115 
Fonte: IBGE (2010b), adaptado pelo autor. 

 

 A observância dos dados na tabela acima demonstram algumas informações importantes 

para o entendimento do contexto econômico da atividade agrícola em Goiás. Naquele 

momento a agropecuária destaca-se em todos os cenários, tanto em área ocupada, quanto em 
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número de estabelecimento, seguida pela pecuária em área e agricultura em número de 

estabelecimentos. 

 Todavia, os dados ainda revelam que na década de 1950 a agricultura esboçava uma 

baixa representatividade em área ocupada, principalmente se comparado às mesmas 

informações dos setores da agropecuária e pecuária, que juntas representavam o equivalente a 

89,29% do espaço agrícola, contra 8,85% da agricultura. 

 Em relação ao setor da indústria, os resultados são evidenciados a partir da década de 

1940, que segundo o IBGE (2010b), naquele mesmo ano Goiás já contava com um total de 

370 estabelecimentos industriais dos quais 279 unidades eram classificadas como indústria de 

transformação, com destaque para a fabricação de produtos alimentícios, registrando naquele 

momento um total de 134 fábricas destinadas a essa atividade, significando 36,22% do total 

dos estabelecimentos industriais. 

 Na década de 1950, conforme os dados do IBGE (2010b), o número de 

estabelecimentos indústrias no estado apresentou um crescimento de 99,19%, quase que 

dobrando em uma década, chegando a um total de 737 unidades fabris, destacando neste 

instante o crescimento das indústrias de transformação e construção civil, com variações de 

123% e 233% respectivamente. Contudo, faz-se importante salientar que naquele momento o 

maior número de fábricas ainda destinava-se a produção de gêneros alimentícios, com um 

total de 283 unidades e crescimento 111%, se comparado aos números da década de 1940. 

 Em relação às modificações econômicas ocorridas nas últimas décadas, o crescimento 

populacional do estado já pôde ser percebido no censo demográfico realizado em 1950, que 

segundo o IBGE (2010c), naquele instante Goiás contava com 1.214.921 pessoas e a 

densidade demográfica já equivalia a aproximadamente 1,84 habitantes por quilometro 

quadrado, expressando um significativo crescimento, principalmente se comparado aos dados 

do censo de 1920, quando na ocasião, fora registrado uma população de 511.919 habitantes, 

traduzindo-se em uma variação de 137,33% em trinta anos, reforçando assim, a efetividade da 

aplicação das políticas governamentais até então implantadas. 

 Na segunda metade da década de 1950, o desenvolvimento de Goiás ocorre em torno 

das obras de infraestrutura que visavam viabilizar a instalação da nova capital federal no 

planalto central brasileiro. A construção de Brasília resultou em uma série de investimentos 

realizada por parte do governo federal que beneficiara o estado, principalmente nas áreas de 

geração de energia, por meio da construção da hidroelétrica do rio Paranaíba, bem como, 

através da execução de obras nas vias de transporte rodoviário, objetivando a ampliação da 

cobertura das estradas federais que cortavam o território goiano, permitindo assim, a 
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interligação do distrito federal com as demais regiões do território nacional (ESTEVAM, 

1998). 

 Novamente, constata-se a efetividade da aplicação das políticas públicas no espaço 

territorial goiano, e já na década de 1960, conforme dados do IBGE (2011a), Goiás registrava 

uma população de 1.917.640 habitantes, dos quais 580.518 correspondiam à população 

urbana, esboçando um crescimento populacional de 57,84%, quando comparado aos dados do 

censo de 1950. 

 Palacín & Moraes (1994) menciona que um dos principais fatores que proporcionaram o 

crescimento populacional de Goiás na década de 1950 foi justamente a construção de Brasília, 

explicado essencialmente pelo processo de migração ocorrido neste mesmo período, estimado 

em 270.000 imigrantes, procedentes em sua maioria dos estados do Maranhão, Bahia e Minas 

Gerais. 

 

1.5 O contexto de desenvolvimento da estrutura industrial na década 1960 

 

 Na primeira metade do século XX observa-se que o desenvolvimento das atividades 

econômicas no país ocorreu paralelamente em função da necessidade de industrialização da 

economia, que por sua vez, foi incentivada por eventos de ordem interna e externa, resultando 

na adoção de uma série de políticas públicas que tinham por objetivo fomentar e estimular a 

produção interna de bens e serviços, através da expansão agrícola e comercial, sendo que tal 

fato tornou-se relevante ao processo de povoamento da região centro-oeste brasileiro. 

 O desenvolvimento industrial no Brasil estabeleceu-se basicamente em três fases, cada 

qual com características e épocas específicas. A primeira fase foi marcada pela produção de 

bens de consumo imediato e se estabeleceu ainda na década de 1930, por meio da instalação 

de indústrias especializadas principalmente na produção de produtos têxteis, vestuários, 

alimentos e bebidas. Já a segunda fase aconteceu a partir da década de 1950 e foi determinada 

pela produção de bens de consumo duráveis, voltada especialmente para a produção 

automobilística, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E por fim a terceira fase, conhecida pela 

produção de bens de capital e de insumos básicos, iniciada entre as décadas de 1930 e 1940, 

sendo responsável pela produção de petroquímicos, fertilizantes, maquinário e equipamentos, 

contudo, observa-se que a priorização deste segmento somente ocorreu a partir da década de 

1970 (BRUM, 2010). 

 No período compreendido entre 1955 a 1962 as indústrias de bens de consumo duráveis 

e bens de capital apresentaram um expressivo desenvolvimento, chegando a uma taxa de 
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crescimento média anual equivalente a 26,4% e 23,9%, respectivamente. Entretanto a partir 

de 1963, dada à instabilidade política e econômica do momento, o ritmo de crescimento 

industrial é interrompido, entrando em um ciclo de estagnação, levando naquele momento a 

instauração de um amplo debate sobre a questão, buscando evidenciar as possíveis causas do 

desaquecimento da atividade no país (LACERDA et al., 2010). 

 

À medida em que a economia brasileira ingressava nos anos 1960 uma série de 
problemas reclamava soluções de base principalmente no setor público tendo em 
vista a crescente importância do Estado como produtor. Em função da maior 
complexidade da economia, reformas tributária, administrativa, infra-estrutural e 
financeira constituíam prementes necessidades. O aumento da capacidade produtiva 
industrial carecia de mecanismos de financiamento em longo prazo e da gestão de 
políticas de planejamento direcionadas para o setor. Além disto, reformas de cunho 
social (agrária e urbana) estiveram no âmago das discussões e o processo desaguou 
no embate político entre progressistas e conservadores culminando no golpe de 1964 
(ESTEVAM, 1998, p.157). 

 

 Porém, a discussão sobre o assunto também convergiu para o âmbito agrícola e 

conforme colocado por Gonçalves Neto (1997) o argumento baseava-se que a estrutura 

agrária brasileira não mais atendia as necessidades de manutenção da estrutura urbana voltada 

para a industrialização, fundamentada pela existência dos latifúndios e a baixa estrutura de 

desenvolvimento da atividade produtiva no campo, classificada como obsoleta e com baixos 

ganhos de produtividade, impondo aos preços dos produtos agrícolas uma valoração maior 

que os produtos industriais, ocasionando desta forma uma elevação do nível salarial para os 

operários instalados nas áreas urbanas. 

 Para Albuquerque & Nicol (1987) o meio agrícola desempenha funções relevantes ao 

desenvolvimento do complexo industrial brasileiro, por meio da transferência de mão de obra 

do campo para o chão de fábrica, fornecimento de matérias-primas e alimentos de baixo 

custo, formação de divisas internacionais por intermédio das exportações, além de contribuir 

de forma direta na constituição de um mercado consumidor interno para os produtos 

industrializados, estabelecendo-se como parte do processo de crescimento econômico. 

 

Nesse contexto o setor rural pode contribuir para a expansão do mercado interno de 
formas alternativas e não mutuamente exclusivas: consumir bens e serviços finais 
produzidos por setores urbano-industriais, empregar fertilizantes, defensivos, 
tratores e outros fatores de produção gerados por esses setores ou produzir alimentos 
e matérias-primas a preços baixos para atender à demanda dos consumidores 
urbanos (ACCARINI, 1987, p.59). 

 

 Neste ponto, observa-se que uma das vertentes do crescimento econômico do país 

naquele instante, convergia-se para a necessidade de desenvolvimento de ambos os setores, 
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industrial e agrícola, com ênfase ao processo de crescimento urbano-industrial que visava 

justamente atender as novas demandas de consumo que emergiam de uma sociedade com 

constantes transformações no modelo produtivo. 

 Entretanto, ainda no final da primeira metade da década de 1960 e já no governo militar, 

algumas medidas que visavam à retomada do crescimento econômico e fortalecimento da 

indústria no país foram adotadas pelo Estado brasileiro, sendo que tais ações baseavam-se na 

criação de um conjunto de programas que pudesse fornecer a base de desenvolvimento 

tecnológico ao processo de industrialização nacional, desdobrando-se através dos programas 

governamentais, dentre eles destacam-se, Fundo para aquisição de máquinas e equipamentos 

industriais (Finame), Fundo de democratização do capital das empresas (Fundece), Fundo de 

desenvolvimento técnico-científico (Funtec), Fundo de financiamento para estudos, projetos e 

programas (Finep), Programas de financiamento de pequenas e médias empresas (Fipeme) 

(BRUM, 2010). 

 Neste período, além das ações de incentivo ao desenvolvimento tecnológico voltado 

para a industria, segundo Lacerda et al. (2010) o novo governo também estabelece mudanças 

de base ao sistema econômico brasileiro, promovida através da reforma bancária em 1965, 

sendo instituído o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, em sequência foi criado o 

Sistema Financeiro da Habitação e, por conseguinte, já em 1967 ocorre a reforma tributária no 

país. 

 Já a partir da segunda metade da década de 1960, parte do parque industrial brasileiro 

volta-se para o setor agrícola, tendo como base de sustentação deste processo o crescimento 

da denominada indústria de base, por meio do desenvolvimento dos petroquímicos e a 

indústria de metais, permitindo assim a expansão produtiva de fertilizantes e defensivos 

químicos, bem como, a fabricação de maquinários, implementos, tratores, materiais elétricos, 

enfim, inicia-se a instalação de unidades fabris especializadas no fornecimento de insumos 

agrícolas, voltadas para atender as demandas do produtor rural, que neste momento passa a 

exercer a função de consumidor (ESTEVAM, 1998). 

 De acordo com os dados apresentados pelo IBGE (2011b), entre as décadas de 1960 e 

1970, o crescimento de estabelecimentos industriais no Brasil foi à ordem de 48,77%, 

saltando de 110.771 unidades fabris para 164.793, destacando-se neste contexto 

principalmente os ramos industriais de produtos de materiais plásticos, mecânica, materiais 

elétricos e comunicação, borracha e metalúrgica, respectivamente. Tais segmentos 

apresentaram uma expressiva variação de crescimento, bem acima da média no período 

mencionado, conforme demonstrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Variação do número de unidades industriais por ramo de atividade entre as décadas de 1960 e 1970. 
 

Unidades industriais por ramo de atividade 
Unidades 

industriais em 
1960 

Unidades 
industriais em 

1970 

Variação no 
período (%) 

Produtos de materiais plásticos 295 1.311 344,41 
Mecânica 1.692 6.744 298,58 
Material Elétrico e comunicação 982 3.155 221,28 
Borracha 339 974 187,32 
Metalúrgica 4.850 9.681 99,61 
Extração de minerais 2.178 3.906 79,34 
Diversas 2.218 3.755 69,30 
Editorial e gráfica 3.389 5.526 63,06 
Mobiliário 8.160 13.127 60,87 
Material de Transporte 2.096 3.319 58,35 
Bebidas 3.044 4.798 57,62 
Papel e Papelão 764 1.178 54,19 
Química 1.774 2.645 49,10 
Produtos de minerais não metálicos 18.146 25.367 39,79 
Produtos alimentares 33.534 46.815 39,60 
Madeira 11.196 14.812 32,30 
Têxtil 4.272 5.309 24,27 
Vestuário calçado e artefatos de tecidos 7.639 8.613 12,75 
Produtos farmacêuticos e veterinários 504 522 3,57 
Perfumaria sabão e velas 1.071 1.060 -1,03 
Couros peles e similares 2.350 2.032 -13,53 
Fumo 278 144 -48,20 
Total 110.771 164.793 48,77 
Fonte: IBGE (2011b), adaptado pelo autor. 

 

 Com base nos dados apresentados pelo IBGE (2011b), observa-se também um 

significativo crescimento do número de pessoas ocupadas no desenvolvimento das atividades 

industriais entre as décadas de 1960 e 1970, saltando de 1.799.376 para 2.699.969, 

demonstrando um aumento de 50,05% em relação à década anterior. 

 Outro fato relevante refere-se à localização dos empreendimentos industriais em 1970, 

nota-se que 51,79% dos complexos estavam instalados na região Sudeste, seguida pela região 

Sul 23,04%, Nordeste 18,84%, Centro-Oeste 4,38% e por fim a região Norte com a menor 

representatividade entre as regiões brasileiras com apenas 1,94% do total das unidades 

industriais no país (IBGE, 2011b). 

 No estado de Goiás segundo o IBGE (2011c), o número de estabelecimentos industriais 

em 1970 correspondia a um total de 4.351 unidades e com 19.513 pessoas ocupadas nesta 

atividade, demonstrando uma pequena parcela de representatividade, frente aos dados 

nacionais, neste caso, a quantidade de indústrias nos limites do estado equivalia apenas 2,64% 

do total no país, e em relação ao número de pessoal ocupado a representação era ainda menor, 

em torno de 0,72% do montante brasileiro. 
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 Entretanto, mesmo com uma baixa representatividade no cenário nacional, ainda 

observa-se uma notória evolução do quantitativo de unidades industriais em Goiás, 

especialmente analisando-se os números de empreendimentos no início da década de 1960, 

quando então, o estado registrava um total de 1.623 indústrias e com 7.137 pessoas ocupadas. 

Já na década de 1970 o número de estabelecimentos industriais no estado chegou a 4.351 

unidades e com 19.513 pessoas empregadas, esboçando assim um crescimento de 168,08% e 

173,41%, respectivamente, em apenas uma década IBGE (2011c). 

 

 

 



2 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E O COOPERATIVISMO 

 

2.1 Fatores determinantes do processo de modernização agrícola na década de 1970 

 

 Durante a década de 1960 o embate político sobre o modelo de desenvolvimento rural 

brasileiro esteve alicerçado sobre dois pilares, sendo o primeiro relacionado com a questão da 

reforma agrária, sob o argumento que tal instrumento consentiria aos trabalhadores maior 

acesso ao fator de produção terra. O segundo referia-se a outra linha de análise da questão, 

que consistia no raciocínio da modernização da agricultura, voltado especialmente para o 

desenvolvimento do complexo urbano-industrial por meio do crescimento incremental do 

quantitativo produtivo, concebida através de investimentos em tecnologia agrícola e efetivada 

pela adoção do uso de fertilizantes, defensivos, mecanização e orientação técnica 

(GONÇALVES NETO, 1997). 

 Para Ferreira (1996) a evolução e a geração de tecnologia no meio agrícola no Brasil 

puderam ser percebidas em duas fases, sendo primeira caracterizada pelo uso da experiência 

empírica, no qual a formação do conhecimento foi estabelecida com base na tentativa e erro, e 

o repasse de informações aconteceu por intermédio dos imigrantes oriundos de países 

europeus e asiáticos, perdurando esta etapa até meados da década de 1950. A segunda fase 

ocorrida em sequência à primeira, ficou marcada pela geração de conhecimento por meio do 

desenvolvimento da pesquisa científica, que se difere em relação à anterior pelo ganho de 

produtividade nas áreas agricultáveis já estabelecidas e não somente pela abertura de novas 

extensões de terras. 

 Santo (2001) comenta que o emprego de inovação tecnológica no campo normalmente 

está associado aos fatores que levam em primeira instância ao ganho de produtividade e 

qualidade no desenvolvimento da atividade agrícola, mas, por conseguinte determinam a 

redução dos custos produtivos, tornando-se um importante instrumento na produção de bens 

de consumo mais baratos. 

 

As raízes desse modelo, bem como sua evolução, encontram-se associadas à 
doutrina da escassez dos recursos naturais e, portanto, à lei dos rendimentos 
decrescentes dos economistas clássicos, cujas preocupações estavam centradas na 
ameaça de que o uso contínuo do solo tenderia a desgastá-lo e mesmo exauri-lo, 
comprometendo sua capacidade de produzir para uma população em constante 
crescimento. Isso, como não poderia deixar de ser, acabaria impondo graves 
obstáculos à manutenção dos níveis de qualidade de vida e ameaçando o próprio 
processo de desenvolvimento econômico (ACCARINI, 1987, p.74). 
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 E foi com base no modelo de modernização das estruturas agrícolas que ocorreram as 

transformações no meio rural a partir das décadas de 1960 e 1970, promovida essencialmente 

por um processo de adoção tecnológica no desenvolvimento das atividades do campo, 

incrementada de forma que propiciasse ganhos de produtividade através de rendimento na 

produção, e incentivado por um conjunto de políticas públicas e econômicas que tinham por 

objetivo fomentar a criação de uma infraestrutura necessária ao exercício este decurso. 

 No entanto, Bacha (2004) mensura que o conjunto de políticas públicas e econômicas 

que fortaleceram o setor agrícola na década de 1970 começou a ser estruturado ainda no final 

da década anterior, através da determinação de algumas medidas governamentais, tendo por 

instrumento desta ação, a criação de políticas de crédito rural e preços mínimos, a 

desvalorização cambial, a ampliação da rede rodoviária brasileira, além de investimentos em 

pesquisa e extensão rural. 

 

2.1.1 A política de crédito rural 

 

 Gonçalves Neto (1997) comenta que o exercício da atividade econômica exige uma 

determinada quantia de recursos financeiros disponíveis para serem empregados na forma de 

capital de giro e na realização dos investimentos solicitados ao desenvolvimento do 

empreendimento, observando-se neste contexto, que o volume necessário está diretamente 

vinculado à forma de produção e à produtividade desejada. 

 Com relação às políticas de crédito rural, Bacha (2004) destaca que a primeira 

instituição a fornecer esse tipo de recurso foi o Banco do Brasil no ano de 1937, permitida 

através da formação de uma carteira de crédito iniciada ainda em 1935 denominada de 

Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI), especificando-se que o expressivo 

crescimento do quantitativo de crédito somente ocorreu após 1965, quando então, foi criado o 

Sistema Nacional de Crédito Rural, também conhecido pela sigla SNCR, que segundo 

Szmrecsányi (1998, p.259) “[...] cujo funcionamento está subordinado às normas e resoluções 

do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil”. 

 A origem dos recursos financeiros destinados ao crédito rural pode ser demonstrada 

conforme Arantes & Bastos (2004), 
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Como fonte de recursos destacam-se as dotações orçamentárias com destinação 
específica, do Fundo Nacional de Refinanciamento Rural, Fundo Nacional de 
Reforma Agrária e Fundo Agroindustrial de Reconversão, recurso nunca inferiores a 
10% dos depósitos de qualquer natureza dos bancos privados e das sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, esta fonte assumiu grande importância, com a 
elevação da taxa sobre os depósitos à vista dos bancos, na medida em que 
escasseiam os recursos do tesouro nacional federal (ARANTES & BASTOS, 2004, 
p.671). 

 

 É importante saber que o governo também exercia controle sobre a taxa de juros 

cobrada sobre os empréstimos concedidos aos estabelecimentos rurais, conforme destacado 

por Gonçalves Neto (1997, p.165) “[...] a legislação estabelecia que a taxa de juros ao setor 

rural não poderia ultrapassar a três quartos das taxas aplicadas no mercado financeiro para 

outras atividades econômicas”. Silva (1998) comenta que o subsídio agrícola daquele 

momento instituía-se na forma das taxas de juros nominais prefixadas, garantidas pelo 

Sistema Nacional de Crédito Rural. 

 Para Accarini (1987) a função do crédito rural esteve associada ao ganho de eficiência 

produtiva no desenvolvimento da atividade agrícola, propiciando ao produtor maior acesso 

aos meios de produção e as tecnologias voltadas para o campo, podendo ser classificada em 

três tipos: o primeiro refere-se ao crédito de custeio e está vinculado à formação de capital de 

giro, voltado para aquisição de insumos agrícolas. O segundo denominado de crédito de 

investimento, reserva-se para aquisição de bens de capital, tais como máquinas e obras de 

infraestrutura. E por fim o terceiro, conhecido como crédito de comercialização, que 

objetivava fornecer suporte financeiro no momento da venda da produção no mercado, 

possibilitando ao produtor a escolha da melhor oportunidade para efetivação da transação. 

 Os dados da Tabela 7 demonstram como a obtenção do crédito rural esteve distribuída 

nas regiões brasileiras nos anos de 1970, 1975 e 1980. 

 

Tabela 7 - Volume de crédito rural obtido nos anos de 1970, 1975 e 1980, conforme a região do país. 
 

Regiões 

Créditos 
obtidos em 
1970 em (Mil 

Cr$) 

Créditos 
obtidos em 
1975 em (Mil 

Cr$) 

Créditos 
obtidos em 
1980 em (Mil 

Cr$) 

Total de 
créditos 
obtidos em 
(Mil Cr$) 

(%) crédito 
total no 

período (Mil 
Cr$) 

Norte 123.138 489.336 8.157.300 8.769.774 2,26 
Nordeste 530.894 4.905.949 61.717.580 67.154.423 17,34 
Sudeste 1.670.332 12.984.345 117.876.160 132.530.837 34,22 
Sul 1.440.120 13.009.084 113.126.885 127.576.089 32,94 
Centro-Oeste 379.704 4.767.330 46.153.263 51.300.297 13,24 

Total 4.144.187 36.156.045 347.031.189 387.331.421 100,00 
Fonte: IBGE (2011d), IBGE (2011e) e IBGE (2011f), adaptados pelo autor. 
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 Conforme registrado na tabela acima, nota-se que a região brasileira que mais obteve 

crédito rural nos anos mencionados foi à região Sudeste, consumindo o equivalente a 34,22% 

do total utilizado no período citado, seguida pela região Sul com 32,94%, região Nordeste 

com 17,34%, região Centro-Oeste com 13,24% e por último a região Norte com apenas 

2,26% em relação ao volume total. 

 Entretanto, analisando os dados sob a ótica da variação de crescimento dos recursos 

obtidos, nota-se que a região que mais cresceu neste intervalo de tempo foi à região Centro-

Oeste. Quando comparado o valor de crédito utilizado no ano de 1970 em relação ao ano de 

1980, observa-se que este foi 121,55 vezes maior. 

 Aplicando este mesmo método de análise sobre as demais regiões nota-se que a segunda 

região que apresentou maior crescimento foi a Nordeste, multiplicando a utilização do crédito 

em 116,25 vezes, seguida pela região Sul com 78,55, a região Sudeste com 70,57 e por fim a 

região Norte com um fator de multiplicação de 66,25. 

 Observa-se também que grande parte do volume de crédito obtido pela região Centro-

Oeste no período analisado esteve destinado ao estado de Goiás. Em 1970 esse volume 

representava a equivalência de 54,91%, em 1975 este valor correspondia a 53,69% e já em 

1980 esta proporção esteve em 47,46% do total. 

 A Tabela 8 apresenta os volumes de recursos financeiros obtidos pelos produtores nos 

anos de 1970, 1975 e 1980, classificados de acordo com a modalidade do crédito. 

 

Tabela 8 - Volume de crédito rural obtido nos anos de 1970, 1975 e 1980, conforme a modalidade. 
 

Períodos 
Crédito para 
investimento 
em (Mil Cr$) 

Crédito para 
custeio em (Mil 

Cr$) 

Crédito para 
comercialização 
(Mil Cr$) 

Crédito p/ dois 
ou mais fins em 
(Mil Cr$) 

Total do 
Crédito no 
período em 
(Mil Cr$) 

1970 1.077.567 1.762.529 127.674 1.176.417 4.144.187 
1975 7.240.781 14.164.409 500.508 14.250.347 36.156.045 
1980 47.757.244 177.947.530 3.815.910 117.510.505 347.031.189 
Total 56.075.592 193.874.468 4.444.092 132.937.269 387.331.421 

Fonte: IBGE (2011d), IBGE (2011e) e IBGE (2011f), adaptados pelo autor. 

 

 Com base nos dados da tabela acima e considerando os volumes de créditos utilizados 

para as atividades de investimento, custeio e comercialização, nota-se que a maior parte dos 

recursos foi empregada no custeio agrícola, representando este valor ao equivalente a 50,05% 

do volume total nos anos que foram analisados, ou seja, um indicativo de que mais da metade 

dos financiamentos estiveram aplicados na compra de insumos, tais como, fertilizantes, 

defensivos, sementes, combustíveis, lubrificantes, mão de obra, dentre outros. 
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 Nota-se também que a modalidade de crédito que apresentou o menor índice de 

utilização foi o crédito para comercialização, entretanto, Szmrecsányi (1998, p.259) apresenta 

uma justificativa que esclarece tal fato “A exígua participação relativa do crédito de 

comercialização pode ser atribuída ao fato de tais operações serem também contempladas pela 

política de preços mínimos”. 

 Accarini (1987) ainda esclarece que o fornecimento de crédito rural no Brasil ocorreu 

por meio de dois fornecedores, denominado de supridores institucionais e supridores 

informais, o primeiro se estabelece por intermédio das instituições financeiras, por meio dos 

bancos oficiais do estado13, os bancos privados, as caixas econômicas e as cooperativas de 

crédito, além dos demais estabelecimentos devidamente autorizados pelo governo para 

concessão do recurso. O segundo ocorreu através dos comerciantes, atravessadores, 

exportadores e pelas indústrias de insumos agrícolas, sendo este comumente concedido aos 

produtores de pequeno porte ou aos que não dispunham terras para dar em garantia ao 

pagamento da dívida aos fornecedores. 

 Gonçalves Neto (1997) ressalva que o crédito informal estabeleceu um significativo 

grau de importância no sistema de produção agrícola brasileiro até meados da década de 1960, 

quando então, o Estado passou a estimular o processo de modernização da agricultura no país. 

 Observa-se que a maior parte do volume de crédito rural obtido entre as décadas de 

1970 e 1980 foi disponibilizada pelas instituições governamentais, por meios dos bancos 

oficiais do estado, conforme apresentado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Comparação do volume de crédito rural obtido de origem governamental em relação às demais 
entidades nos anos de 1970, 1975 e 1980. 

 

Períodos 
Crédito 

governamental em 
(Mil Cruzeiros) 

Crédito das demais 
entidades em (Mil 

Cruzeiros) 

Total dos créditos 
obtidos em (Mil 
Cruzeiros) 

(%) do crédito de 
origem 

governamental 
1970 3.270.743 873.444 4.144.187 78,92 
1975 30.273.719 5.882.326 36.156.045 83,73 
1980 301.056.878 45.974.311 347.031.189 86,75 

Fonte: IBGE (2011d), IBGE (2011e) e IBGE (2011f), adaptados pelo autor. 

 

 As informações contidas na tabela acima reforçam a crescente participação do Estado 

brasileiro no fomento ao crédito rural entre as décadas de 1970 e 1980. No último período 

                                                 
13 “Através do Decreto nº 58.380 de 10.05.66 o governo regulamentou a Lei que institucionalizou o crédito rural, 
estabelecendo o Banco Central – BACEN, Banco do Brasil, Banco da Amazônia – BASA e o Banco do Nordeste 
como instituições financeiras básicas do crédito rural, assim como o Banco de Crédito Cooperativo” (ARANTES 
& BASTOS, 2004 p.671). 
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analisado, comprova-se que o volume de recursos utilizados é quase que na totalidade de 

origem governamental. 

 Gonçalves Neto (1997) justifica que a baixa participação dos bancos comerciais na 

concessão de crédito rural explica-se pelo baixo domínio por parte destas instituições sobre as 

variáveis que envolvem a atividade agrícola, tida como exógena, e, portanto, estes recursos 

eram destinados apenas a produtores que dispunham de vasta garantia para fornecer em troca 

do empréstimo, permitindo assim a redução do risco de negócio na operação financeira. 

 Especifica-se que a farta concessão do crédito rural no Brasil não ocorreu de forma 

sistemática no decorrer do tempo, conforme comentado por Bacha (2004), 

 

[...] o volume de crédito rural concedido expandiu-se significativamente a partir da 
segunda metade da década de 60. A década de 70 presenciou grande expansão do 
volume de crédito rural, que se reduziu significativamente no início da década de 80, 
retomando valores crescentes em 1985 e 1986. A partir de 1987, o volume de crédito 
rural decresceu até o início da década de 90, estabilizando-se, até 1994, em valores 
próximos aos vigentes no início da década de 70. Em 1995 e 1996, ocorreu nova 
forte redução no volume concedido de crédito rural, com recuperação parcial de 
1997 a 2002 [...] (BACHA, 2004, p.63). 

 

 A justificativa para a redução do volume de crédito rural iniciada a partir da década de 

1980, encontra-se em um conjunto de fatores que se estabeleceram em cadeia, motivado 

principalmente pelo processo inflacionário ocorrido no país daquele instante, e combinado 

com a aplicação de medidas de restrição orçamentária determinada pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), além de uma forte redução do quantitativo dos depósitos à vista realizada 

nos bancos comerciais. Tais fatos culminaram na substituição das taxas de juros prefixadas, 

tidas como subsídio, pelas taxas pós-fixadas, incididas pelo índice de correção monetária, 

colocando o crédito agrícola em condições semelhantes aos demais tipos de créditos 

concedidos pelas instituições financeiras (SILVA, 1998). 

 

2.1.2 A política de garantia de preços mínimos 

 

 Em paralelo ao sistema de financiamento rural, essencialmente promovido pelo Estado 

brasileiro a partir de meados da década de 1960, a Política de Garantia de Preços Mínimos, ou 

simplesmente PGPM, apresenta-se como uma alternativa aos produtores agrícolas no 

momento da comercialização da produção gerada no campo, estabelecendo-se basicamente 

pela ação governamental na compra do excedente ou pelo financiamento da armazenagem dos 
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produtos, sendo tal política fundamentalmente aplicada em momentos de instabilidade de 

preços dos produtos de base agrícola. 

 A origem da PGPM foi demonstrada por Bacha (2004, p.67) “Em 1943, foi criada a 

Comissão de Financiamento da Produção (CFP), transformada atualmente na Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab). Junto com a CFP foi instituída a Política de Preços 

Mínimos [...]”. Contudo, nota-se que a consolidação deste instrumento como meio de 

financiamento rural torna-se mais expressivo após a criação da SNCR no ano de 1966. 

 O mecanismo de absorção do excedente de produção agrícola por parte do Estado pode 

ser mais bem explanado conforme a colocação de Accarini (1987), 

 

[...] o programa de preços mínimos pode cumprir seus objetivos básicos de estimular 
e orientar a produção rural e proteger a renda dos produtores. Em sua versão mais 
usual, esse programa consiste em o governo estabelecer preços aos quais poderá 
comprar determinados produtos caso não encontrem melhor alternativa no mercado. 
Nessas circunstâncias, o produtor armazena seus excedentes de produção em local 
devidamente credenciado, providencia a respectiva classificação e, após cumprir 
algumas formalidades, vende-os ao governo pelo preço fixado. Em caso contrário, 
tais excedentes são vendidos normalmente no mercado (ACCARINI, 1987, p.142). 

 

 A aplicação da política de garantia de preços mínimos basicamente apresenta-se por 

intermédio da utilização de dois instrumentos, conhecidos como Aquisições do Governo 

Federal (AGF) e Empréstimos do Governo Federal (EGF), sendo que o primeiro, conforme 

mencionado pela Conab (2011), se estabelece pela compra direta do produto agrícola ao 

produtor rural, agricultor familiar ou até mesmo a cooperativa agrícola no qual os mesmos 

pertencem. Já a EGF, segundo o BB (2011), corresponde a uma linha de crédito rural 

destinada especificamente para o financiamento do armazenamento da produção agrícola, 

objetivando a venda futura em melhores condições de preços. Todavia, faz-se importante 

ratificar que ambos os instrumentos somente serão aplicados aos produtos pertencentes à 

pauta da PGPM. 

 Gonçalves Neto (1997) reforça que a política de garantia de preços mínimos apresenta-

se ao produtor como um instrumento que se propõe a reduzir os riscos ou as incertezas 

incorridas no exercício da atividade agrícola, viabilizada pela estabilização, tanto do nível de 

preço, quanto ao nível de renda, possibilitando ao produtor uma melhor análise sobre o 

aspecto do planejamento no momento que antecede o plantio. 

 Accarini (1987) explica que a dinâmica de compra, e financiamento do armazenamento 

da produção por parte do governo, provoca no mercado uma redução da oferta dos produtos 

contidos na pauta da PGPM e, por conseguinte os preços tendem a reagir positivamente, 
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permitindo assim uma estabilização dos níveis de preços e por consequência dos níveis de 

renda, beneficiando não apenas os produtores participantes desta política, bem como os 

demais. 

 

Em resumo, a política de crédito rural subsidiado não apenas permitiu reunificar os 
interesses das classes dominantes em torno da estratégia de modernização 
conservadora da agropecuária brasileira, como também possibilitou ao Estado 
restabelecer o seu poder regulador macroeconômico mediante uma política 
monetário-financeira expansionista. Não é sem outra razão que a política de crédito 
rural é considerada o carro-chefe da política de modernização conservadora até o 
final dos anos 70 (SILVA, 1998, p.51). 

 

 Enfim, a aplicação de um determinado conjunto de políticas públicas direcionadas para 

a atividade agrícola, apresenta-se entre as décadas de 1960 e 1970 como um fator 

determinante ao processo de modernização das estruturas agrícolas. 

 

2.1.3 A política cambial 

 

 Confere-se que a adoção de outras políticas de origem governamental, situadas nesse 

mesmo período, também estimulou o processo de modernização agrícola. 

 Assim, pode-se também referenciar o sistema de minidesvalorização cambial, que em 

conformidade com Bacha (2004), teve início ainda em 1968 e perdurou até o começo de 1990 

e tinha como propósito a inferência na taxa de câmbio por meio de pequenas desvalorizações 

da moeda corrente em relação ao dólar, inseridas em curtos espaços de tempo, tendo entre os 

objetivos o equilíbrio entre o controle inflacionário e a manutenção da balança comercial 

brasileira. 

 Na década de 1960 ocorreram significativas mudanças nas políticas econômicas e 

comerciais do país, que até então, estruturavam-se na questão da substituição das importações 

a fim de promover o aquecimento do mercado interno. Mas, a partir de 1968 este cenário 

sobre alterações, graças às políticas de minidesvalorização cambial e a isenção fiscal para a 

exportação de produtos industrializados. Porém, os produtos agrícolas, não se beneficiaram do 

subsídio tributário, mas sim da política de intervenção cambial, permitindo ao setor auferir 

ganhos advindos da elevação dos preços de produtos agrícola, ocorridos na década de 1970 

(GONÇALVES NETO, 1997). 

 Vasconcellos & Garcia (2004) lembram que a taxa de câmbio exerce um forte domínio 

sobre o resultado da balança comercial, devido a sua influência frente aos preços dos produtos 

de origem interna e externa, sendo que em um regime de desvalorização cambial a moeda 
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local se deprecia em relação à moeda estrangeira e, portanto, criam-se condições favoráveis 

ao processo de exportação. 

 

2.1.4 A expansão da rede rodoviária 

 

 Outro fator também determinante ao processo de modernização das estruturas agrícolas 

brasileira, especialmente para a região Centro-Oeste, refere-se à expansão da rede de 

transporte rodoviário no país, ocorrida essencialmente a partir do final da década de 1950, que 

segundo o DNIT (2011), foi motivada por um conjunto de fatores, estando estes ligados à 

implantação da indústria automobilística e a construção de Brasília. 

 Teixeira & Hespanhol (2006, p.57) referem-se à construção da nova Capital Federal 

como “[...] fato marcante na ocupação do Centro-Oeste, visto que acentuou o investimento em 

infraestrutura, principalmente no que se refere à ligação dessa cidade com os principais 

centros urbanos e produtivos do país”. 

 Na Tabela 10 são apresentados os dados referentes à expansão da malha rodoviária 

brasileira, sendo nesta computado os dados das estradas Municipais, Estaduais e Federais no 

período compreendido entre as décadas de 1955 e 1975. 

 

Tabela 10 - Expansão da malha rodoviária entre as décadas de 1955 e 1975. 
 

Períodos 
Malha rodoviária 

pavimentada em (Km) 
Malha rodoviária não 
pavimentada (Km) 

Total da malha 
rodoviária (Km) 

1955 3.133 456.581 459.714 
1960 13.357 463.581 476.938 
1965 26.546 776.522 803.068 
1970 49.263 990.516 1.039.779 
1975 64.744 1.363.963 1.428.707 

Fonte: IBGE (2011g), adaptado pelo autor. 

 

 Os dados da tabela acima demonstram que num período de vinte anos o total da malha 

rodoviária brasileira esboçou um crescimento de 210,78%, destacando-se neste contexto a 

ampliação da malha rodoviária pavimentada, que neste mesmo período evoluiu em 1.966%, 

contra 198,73% da malha não pavimentada. 

 Conforme apresentado por Brasil (2011), as obras de infraestrutura rodoviária que 

tinham por objetivo promover o desenvolvimento das regiões Norte e Centro-Oeste, 

concentraram-se na construção dos seguintes trechos de rodovias: 

 - Cuiabá (MT) a Santarém (PA); 

 - Manaus (AM) a Porto Velho (RO); 
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 - Cuiabá (MT) a Campo Grande (MS); 

 - Cuiabá (MT) a Goiânia (GO); 

 - Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO); 

 - Cristalina (GO) a Catalão (GO); 

 - Rio Verde (GO) a Itumbiara (GO); 

 - Dourados (MS) a Paranavaí (PR); 

 

[...] O esforço do Governo Federal em dotar a região Centro-Oeste de uma infra-
estrutura de transportes adequada tem sido grande: a abertura de rodovias não 
pavimentadas no Centro-Oeste cresceu de 6 vezes mais que a média brasileira no 
período 1966/75, e as pavimentadas desenvolveram-se duas vezes mais rápido que 
no resto do país (PINA, 2004, p.410). 

 

 Para Bacha (2004, p.157) “Esse crescimento e melhoria do sistema de transporte 

rodoviário permitiu acesso a novas regiões como Centro-Oeste e Norte. Essa duas regiões, em 

especial o Centro Oeste, constituíram a nova fronteira agrícola a partir dos anos 70”. 

 

2.1.5 Pesquisa e extensão rural 

 

 A história da pesquisa agrícola no Brasil inicia-se ainda no final do período colonial e 

transcorre durante toda a fase imperialista, porém, somente no início do século XX é que as 

políticas voltadas para este segmento começaram a ser formuladas de forma mais contínua e 

distribuída regionalmente, tendo como ponto de partida deste evento, a recriação do 

Ministério da Agricultura em 1909, ora destituído em 1892. Naquele momento a coordenação 

das pesquisas públicas voltada para o meio agrícola passou a ser atribuída ao então 

Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária (DNPEA) e executada por vários institutos 

de pesquisa agropecuária, sendo tal fato perdurado o ano de 1972 (BACHA, 2004). 

 Entretanto, conforme citado por Queiroz (2003), 

 

[...] em 07 de dezembro de 1972, através da lei n.º 5.851, o Governo Federal cria a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, com Estatuto aprovado 
pelo Decreto n.º 72.020/73, empresa pública, de direito privado, vinculada ao 
Ministério da Agricultura, com autonomia administrativa e financeira, nos termos do 
Decreto Lei n.º 200/67 e tem sua instalação plena em 26 de abril de 1973 
(QUEIROZ, 2003, p.60). 

 

 De acordo com Bacha (2004, p.82) “A EMBRAPA é um órgão do Governo Federal a 

quem cabe promover e executar as tarefas de pesquisas agropecuárias no Brasil, integrando os 

Estados, instituições privadas e universidades envolvidas com pesquisas agropecuárias”. 
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 Accarini (1987) comenta que a EMBRAPA, 

 

[...] propiciou a montagem de uma política coordenada, mediante a destinação de 
recursos específicos para essa área de pesquisa. Como se trata de uma empresa 
pública, seu maior supridor de recursos é o próprio governo, muito embora ela 
conte, ocasionalmente, com alguma ajuda externa sob a forma de transferência de 
recursos financeiros e de conhecimentos tecnológicos (ACCARINI, 1987, p.109). 

 

 Anteriormente a criação da EMBRAPA, mais especificamente no início da década de 

1960, Gonçalves Neto (1997) menciona que a atuação do governo brasileiro frente ao 

processo de inovação tecnológica no meio agrícola se restringia em incentivar o uso de 

tecnologias já experimentadas em outros países. Todavia, observa-se que naquele momento o 

país reclamava pelo surgimento de inovações que fossem complementares às já disponíveis, 

de modo que pudessem se adaptar às demandas regionais. 

 Accarini (1987) reforça a importância do papel exercido pela EMBRAPA no campo da 

pesquisa agrícola, 

 

A partir de sua criação, a EMBRAPA iniciou um agressivo programa de formação e 
treinamento de recursos humanos e passou a ocupar espaços vazios em importantes 
linhas do processo de desenvolvimento tecnológico, instalando centros de pesquisa e 
experimentação em regiões estrategicamente escolhidas segundo suas expectativas 
aptidões produtivas. Para acelerar a criação de novos conhecimentos e contornar a 
limitação de seus recursos e possibilidades frente às necessidades, a EMBRAPA 
passou, também, a coordenar, orientar e apoiar, sob formas diversas, pesquisas e 
experimentos conduzidos por outras entidades (ACCARINI, 1987, p.110). 

 

 Para Gonçalves Neto (1997, p.201) “Com a criação da EMBRAPA, o governo preenche 

uma grande lacuna na política para o setor rural. E os investimentos crescentes na empresa 

indicaram um real esforço de superação do atraso e do descaso com que tinha sido tratada a 

pesquisa até então”. 

 Cabe ressaltar que o papel da EMBRAPA no contexto do desenvolvimento agrícola está 

situado no perímetro da pesquisa, restando ainda a outra etapa deste trabalho, caracterizada 

pela disseminação ou a difusão das tecnologias geradas pelos estudos realizados, sendo esta 

fase preconizada pelos projetos de extensão rural. 

 Portanto, ao discorrer sobre o tema da pesquisa agrícola, demonstra-se a função da 

extensão rural, que segundo Bacha (2004, p.84), este serviço é compreendido pelo “[...] 

conjunto de atividades direcionadas a transmitir aos agricultores novos conhecimentos 

técnicos e comerciais a respeito de culturas e criação de animais. O extensionista é o 

indivíduo que faz a ligação entre o setor de pesquisa e o agricultor”. 
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 Accarini (1987) define de forma mais clara as atribuições da extensão rural no processo 

de desenvolvimento das atividades agrícola, 

 

Os extensionistas rurais complementam, portanto, as atividades dos centros de 
pesquisa públicos e privados, servindo como uma espécie de ponte entre diferentes 
produtores e, principalmente, entre os produtores e aqueles centros, com os quais 
precisam estar em permanente contato. Esse processo de interação é necessário para 
os extensionistas se mantenham atualizados e afinados com os novos conhecimentos 
gerados e, ao difundi-los entre o maior número de produtores, isso se converta, 
finalmente, em aumentos de produção com menores custos e maiores retornos 
(ACCARINI, 1987, p.120). 

 

 Para Gonçalves Neto (1997, p.202) “[...] o serviço de extensão rural procura atingir os 

que são mais refratários à adoção. E estes se encontram exatamente entre os mais pobres, 

descapitalizados, com acesso a pouca informação e distantes dos centros urbanos [...]”. 

 Os primeiros programas de extensão rural no Brasil foram identificados ainda na 

primeira década do século XX em Lavras MG. Mas, a estruturação deste sistema somente 

ocorreu de forma efetiva no ano de 1948, após a criação da Associação de Crédito e 

Assistência Rural (ACAR). Esta instituição objetivava o fornecimento de crédito agrícola a 

produtores rurais de pequeno porte, entretanto, o fornecimento do recurso financeiro estava 

condicionado à supervisão técnica e econômica, proferida por profissionais qualificados nas 

áreas, de modo que pudesse proporcionar aos agricultores o acesso à adoção de tecnologia no 

desenvolvimento da atividade rural (BACHA, 2004). 

 Accarini (1987) esclarece sobre as dificuldades que condicionavam o pequeno produtor 

rural a não adotar tecnologia agrícola no campo naquela época, 

 

Mesmo quando o produtor toma conhecimento de novos métodos de produção e se 
convence de suas vantagens, o pequeno volume de suas economias próprias e a falta 
de acesso a recursos de terceiros podem dificultá-los ou mesmo impedi-lo a que os 
adote. Para superar o problema, o programa de crédito rural orientado que, em 1948, 
marcou o início do serviço de extensão rural no Brasil, passou a condicionar a 
concessão de crédito ao uso de tecnologias modernas. Embora a experiência tenha 
surtido alguns efeitos positivos, a pequena disponibilidade de conhecimentos 
tecnológicos adequados para serem difundidos restringiu os resultados daquele 
programa (ACCARINI, 1987, p.122). 

 

 Conforme informado por Bacha (2004), durante a década de 1950, o sistema de 

concessão de crédito agrícola vinculado à supervisão foi bastante difundido no país, e em 

1956, já estava presente em nove estados brasileiros, quando então, surge a necessidade da 

criação de uma instituição que pudesse coordenar as atividades das ACAR, constituindo-se 

neste mesmo ano a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR). 
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 Guimarães (2004) destaca que a criação da ACAR em Goiás somente ocorreu em 1959 

e sua consolidação foi estabelecida principalmente entre os anos de 1965 e 1974, por meio da 

criação de 81 escritórios locais e dois regionais, sendo seu trabalho difundido por uma equipe 

de 279 extensionistas. 

 É importante ressaltar que em 1974 a ABCAR foi substituída pela Empresa Brasileira 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) e as ACAR estaduais pelas Empresa 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), sendo tais alterações justificadas pela 

mudança de foco das novas instituições, haja vista que o papel destas estava a partir de então, 

somente orientado ao desenvolvimento das atividades de assistência técnica e extensão rural, 

desvinculando-as do crédito rural (BACHA, 2004). 

 Outro fato também relevante ao processo de modernização agrícola, sendo este em 

especial para o Estado de Goiás, refere-se à criação da Empresa Goiana de Pesquisa 

Agropecuária (EMGOPA), que conforme apresentado por Cerqueira & Silva (2004) tratava-

se, 

 

[...] Uma empresa vinculada à secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa e financeira e 
com objetivos, metas, planos e sistema operacional ajustado à filosofia da 
EMBRAPA. Com atribuições de promover, estimular, supervisionar, coordenar e 
executar atividades de pesquisa e experimentação agropecuária no Estado de Goiás, 
objetivando a adaptação e/ou a geração e difusão de tecnologia para os produtores, 
de importância econômico-social local e/ou nacional, trabalhando integrada com a 
EMATER-GO, Ministério da Agricultura (EMBRAPA), Secretaria de Agricultura 
do Estado de Goiás e Universidade Federal de Goiás, a fim de evitar a pulverização 
de recursos e a duplicação de atividades (CERQUEIRA & SILVA, 2004, p.266). 

 

 Um dos principais objetivos da EMGOPA concentrava-se na coordenação da pesquisa 

agrícola voltada para os serviços de assistência técnica rural, tanto no âmbito público, quanto 

no privado, entretanto, observa-se que durante o decorrer da década de 1970 essa relação se 

estabeleceu de forma mais estreita com o setor público, por intermédio da EMATER. Já a 

menor participação da iniciativa privada foi justificada pela pequena presença deste setor no 

exercício da atividade de extensão rural naquele período (QUEIROZ, 2003). 

 A estruturação da EMGOPA aconteceu de forma distribuída por meio da criação de 

diversas estações e campos de experimentação, instalados em diversos municípios do Estado, 

tais como: Rio Verde, Anápolis, Catalão, Santa Helena, dentre outros, somando ao todo 

quatorze unidades, voltadas inicialmente para o desenvolvimento da pesquisa sobre o arroz, 

feijão, milho, soja, algodão, além de bovinos e posteriormente abrangendo outras áreas 

agrícolas. Neste contexto, destaca-se também a realização de experimentos em conjuntos com 
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outras instituições ligadas a agropecuária, principalmente as cooperativas agrícolas 

(CERQUEIRA & SILVA, 2004). 

 Dentre as parcerias estabelecidas entre a EMGOPA e as cooperativas agrícolas, Queiroz 

(2003) menciona um caso de sucesso, referindo-se ao convênio firmado em 1983, entre a 

instituição e a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 

(COMIGO). Este acordo perdurou por quase quinze anos, encerrando-se no ano de 1997, 

somente após a extinção da EMGOPA. 

 Cerqueira & Silva (2004) ainda ressalvam que os recursos utilizados pela EMGOPA no 

desenvolvimento das pesquisas, eram obtidos por meio de diversas fontes, estruturando-se, 

 

[...] convenientemente, tanto em termos físicos/financeiros como em recursos 
humanos, valendo-se do apoio da EMBRAPA e dos programas Especiais do 
Governo Federal como Polocentro, Poloamazônia e Pergeb (Geoeconômica de 
Brasília), de alguns órgãos como a SUDEPE, FINEP, CNPq e de outras instituições 
públicas ou privadas (CERQUEIRA & SILVA, 2004, p.267). 

 

 A participação das instituições de pesquisa e extensão rural constituiu-se como 

elemento estratégico no processo de modernização agrícola em Goiás, possibilitando que os 

resultados oriundos das pesquisas pudessem chegar ao produtor rural, seja por intermédio de 

instituições públicas ou privadas. 

 

2.1.6 A participação do Governo Federal no desenvolvimento da região Centro-Oeste 

 

 O processo de modernização das estruturas agrícolas, não somente em Goiás, mas 

também nos demais Estados da região Centro-Oeste brasileiro, se estabeleceu essencialmente 

por meio de incentivo do Governo Federal, através da implantação de políticas 

governamentais que permitiram a transposição da agricultura, caracterizada até então, como 

tradicionalista, para uma fase que se apresentou pela adoção de tecnologia no campo, 

propiciando desta forma a inclusão do Estado no contexto de desenvolvimento regional e 

nacional (ESTEVAM, 2004b). 

 Para Balsadi (2000, p.191) “[...] é inegável que desde as décadas de 50 e 60s houve uma 

grande transformação da base produtiva da região Centro-Oeste como resultado da 

participação efetiva do Estado”. 

 Teixeira & Hespanhol (2006) comentam que a evolução da atividade rural nos estados 

que compõe a região Centro-Oeste brasileiro, estruturou-se com base no apoio dos 

estabelecimentos de pesquisa e extensão rural, cooperativas e bancos, além dos programas de 
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incentivo à modernização agrícola elaborado pelo Governo Federal, principalmente aqueles 

que estiveram incluídos no I PND14 e II PND15. 

 É importante e relevante que se ressalte a coordenação das linhas de ação por parte do 

Governo Federal que culminaram na modernização agrícola da região Centro-Oeste, ocorreu 

inicialmente através da criação de uma agência de desenvolvimento, denominada 

Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), seguida pela implantação 

de uma série de Programas Federais, também conhecidas como Programas Especiais, que 

objetivavam a promoção do desenvolvimento socioeconômico dos estados e municípios 

(PEREIRA, 2004). 

 A SUDECO foi instituída ainda no ano de 1967 e tinha como propósito a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico dos Estados que compõem o Centro-Oeste brasileiro, por 

meio da distribuição da atividade econômica e inserção de investimentos públicos e privados 

nas regiões abrangidas, objetivando a geração de empregos e distribuição espacial da 

população, atuando principalmente na orientação dos fluxos migratório ocorridos naquele 

período (PINA, 2004). 

 Os Programas Federais ou Especiais estavam essencialmente voltados para o 

desenvolvimento regional, conforme apresentado por Pereira (2004), 

 

Acentua-se que os programas/projetos especiais, voltados para a agropecuária, têm 
sua gênese num plano maior, em que, na verdade, os governantes visam mesmo é o 
AGRONEGÓCIO. Este viabiliza o desenvolvimento nacional, estadual e local. Tal 
desenvolvimento traduz-se mais acentuadamente, de 30 anos para cá, na manutenção 
da sustentabilidade dos ecossistemas, no equilíbrio orçamentário e na busca de 
superávit, visando com esta postura assegurar uma vida melhor às futuras gerações 
(PEREIRA, 2004, p.427). 

 

 Ainda em conformidade com Pereira (2004, p.430) “Entende-se por PROGRAMAS 

ESPECIAIS algo a ser realizado para suprir alguma demanda existente num determinado 

setor, que está obstacularizando o Plano Nacional ou Estadual de Desenvolvimento do País ou 

do Estado”. 

 Os Programas Especiais fizeram parte do primeiro e segundo Programa de 

Desenvolvimento Nacional, instituídos entre os anos de 1972 e 1979, e foram criados para 

solucionar problemas específicos nas mais diversas áreas da atividade rural, tendo por 

princípio a diversificação da base produtiva por meio da expansão da fronteira agrícola, 

destacando-se dentre os programas o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

                                                 
14 I PND: Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974). 
15 II PND: Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). 
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(PROAGRO), Programa Nacional de Calcário Agrícola (PROCAL), Programa Nacional de 

Conservação do Solo (PROSSOLOS), Programa de Desenvolvimento Nacional de Pastagens 

(PRONAP), Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte (PRODEPE), Programa de 

Estímulos Técnicos e Financiamento para o Desenvolvimento da Pecuária Leiteira 

(PROLEITE), Programa Nacional de Armazenagem (PRONAGEM), Programa de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE), Programa de Desenvolvimento do 

Cerrado (POLOCENTRO), além de outros (PEREIRA, 2004). 

 Dentre os programas acima mencionados, faz-se importante destacar o papel 

desempenhado pelo POLOCENTRO criado em 1975, que conforme colocado por Teixeira e 

Hespanhol (2006) este programa, 

 

[...] incentiva a ocupação produtiva das áreas de cerrado. Esse plano atraiu pessoas 
principalmente do Sul e Sudeste, interessadas nas facilidades oferecidas pelo plano. 
As áreas antes compostas pelo cerrado deram lugar às culturas agrícolas, 
predominando, no início, do arroz acompanhando as pastagens para a pecuária 
bovina que manteve amplo predomínio ao longo das décadas posteriores 
(TEIXEIRA & HESPANHOL, 2006, p.60). 

 

 A atuação do POLOCENTRO teve como principal objetivo a modernização da 

atividade agrícola nos Estados da região Centro-Oeste e Oeste de Minas Gerais, buscando 

solucionar problemas localizados, tidos como setoriais, destinando recursos principalmente 

para os setores de infraestrutura, pesquisa agrícola e crédito rural. Os recursos aplicados para 

as obras de infraestrutura estavam focados nas áreas de armazenamento da produção, 

construção de estradas e fornecimento de energia. Com relação à pesquisa agrícola, esta foi 

orientada e conduzida por intermédio da EMBRAPA e os resultados puderam ser observados 

pelo ganho de produtividade nos projetos desenvolvidos. Com relação ao crédito rural, 

observa-se que dada à diversificação dos tipos de créditos, em conjunto com os subsídios dos 

juros, serviram de incentivo para a ocupação das áreas de cerrados (ESTEVAM, 1998). 

 Pereira (2004) menciona que uma das metas do programa consistia na inserção de 

aproximadamente um milhão de hectares de área de cerrado ao sistema produtivo de Goiás, 

sendo que 60% deste volume seriam destinados à atividade de lavoura, e os demais 40% 

seriam empregados no desenvolvimento da pecuária, beneficiando de forma direta e indireta o 

equivalente a 63 municípios goianos, constando entre eles, Gurupi16, Paranã17, Piranhas, Rio 

Verde, além da região dos Pirineus. 

                                                 
16 Gurupi: Após a divisão do Estado de Goiás, em 1988, este município passou a integrar o Estado do Tocantins.  
17 Paranã: Após a divisão do Estado de Goiás, em 1988, este município passou a integrar o Estado do Tocantins. 
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 As ações do Governo Federal através da criação da SUDECO e dos Programas 

Especiais, contribuíram de forma significativa para a transformação da estrutura de produção 

agrícola em Goiás, influenciando de forma direta as técnicas produtivas, tendo como via, a 

inserção de tecnologia no campo e por consequência o ganho de produtividade nas áreas 

produtoras. 

 

2.2 As transformação da atividade agrícola a partir da década de 1970 

 

 Os reflexos da dinâmica industrial, ocorrida no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960, 

somadas à aplicação de um conjunto de políticas públicas direcionadas ao setor agrícola, 

puderam ser observados ainda no início da década de 1970, por meio da avaliação do 

emprego de tecnologias no desenvolvimento das atividades rurais, evidenciada principalmente 

pelo crescimento da utilização de maquinários, instrumentos e fertilizantes no campo no 

decorrer desta década e ao adentrar os anos 80. 

 

Os anos de 1965 a 1986 constituíram um período de aceleração do processo de 
modernização da agropecuária brasileira, o qual foi impulsionado por diversas 
políticas direcionadas a estimular o crescimento deste setor. Houve mudanças na 
importância da agropecuária no processo de desenvolvimento do país, o que levou à 
alteração no desempenho de algumas funções normalmente atribuídas à 
agropecuária no processo de desenvolvimento de uma nação (BACHA, 2004, 
p.155). 

 

 Em 1970 o país já contava com o número de 4.924.019 estabelecimentos agrícolas, dos 

quais, 253.132 localizavam-se na região Centro-Oeste, sendo destes 145.115 em Goiás18. 

Observa-se também que o número total de pessoas ocupadas no desenvolvimento das 

atividades rurais no território nacional, equivalia a um número superior a 17 milhões e meio 

de pessoas (IBGE, 2011d). 

 A adoção de tecnologia agrícola no desenvolvimento das atividades rurais no período 

compreendido entre 1970 e 1985, pode ser demonstrada pelo crescimento do número de 

tratores, arados e fertilizantes químicos utilizados dentro da fazenda, conforme os dados 

apresentados nas Tabelas 11, 12, e 13. 

 

 

 

                                                 
18 Goiás: No período mencionado o espaço territorial de Goiás abrangia os atuais estados de Goiás e Tocantins. 
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Tabela 11 - Comparação regional dos estabelecimentos agrícolas que utilizavam maquinário em 1970. 
 
Maquinário agrícola Brasil Centro-Oeste Goiás 
Tratores 165.870 10.340 5.692 
Arados de tração mecânica 160.884 9.612 5.818 
Máquinas utilizadas no plantio - - - 
Máquinas utilizadas na colheita 98.184 2.931 1.575 
Totais 424.938 22.883 13.025 
Fonte: IBGE (2011d), adaptado pelo autor. 

 

Tabela 12 - Comparação regional dos estabelecimentos agrícolas que utilizavam maquinário em 1985. 
 
Maquinário agrícola Brasil Centro-Oeste Goiás 
Tratores 665.280 85.233 33.548 
Arados de tração mecânica 585.698 71.916 29.459 
Máquinas utilizadas no plantio 342.066 40.891 17.961 
Máquinas utilizadas na colheita 110.420 14.257 4.674 
Totais 1.703.464 212.297 85.642 
Fonte: IBGE (2011h), adaptado pelo autor. 

 

Tabela 13 - Comparação regional do número de estabelecimentos agrícolas que empregavam fertilizantes 
químicos no período compreendido entre 1970 e 1985. 

 

Regiões 
Número de 

estabelecimentos em 
1970 

Número de 
estabelecimentos em 

1985 

Variação no período 
(%) 

Brasil 425.667 1.510.640 254,89 
Centro-Oeste 6.903 94.673 1.271,48 
Goiás 5.807 68.997 1.088,17 
Fonte: IBGE (2011d) e IBGE (2011h), adaptados pelo autor. 

 

 Com base nos dados apresentados nas tabelas 11 e 12, é possível fazer uma análise mais 

abrangente sobre o nível de adoção de máquinas e implementos agrícolas no desenvolvimento 

das atividades rurais. Nota-se que no período analisado o crescimento do número de tratores 

no Brasil correspondeu a 301,09%, os arados de tração mecânica de 264,05% e as máquinas 

utilizadas na colheita esboçaram uma variação 12,46%. 

 Constata-se, observa-se que no mesmo período a região Centro-Oeste apresentou um 

crescimento bem acima da média da nacional. A variação do número de tratores nesta região 

equivaleu a 724,30%, os arados de tração mecânica 648,19% e as máquinas utilizadas na 

colheita alcançaram 386,42%. Em Goiás, nota-se também uma evolução superior ao 

desempenho da média do país, exprimindo um aumento na proporção de 489,39%, 406,34% e 

196,76%, respectivamente. 

 Outro dado também analisado refere-se à utilização de fertilizantes químicos. Neste 

caso, nota-se que o crescimento do número de estabelecimentos agrícolas que utilizaram esse 

tipo de tecnologia, apresenta-se ainda maior na região Centro-Oeste, quando comparado ao 
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índice de crescimento nacional, demonstrando uma variação superior a 1.200%. Esta mesma 

situação também pode ser observada no Estado de Goiás, onde a presença deste insumo 

agrícola esteve associada a um crescimento superior a 1.000% no mesmo período. 

 A diferença entre a agricultura tradicional e a moderna em Goiás começava a ser 

evidenciadas a partir deste ponto. Este novo modelo de estabelecimento agrícola passa a ser 

caracterizado por uma série de mudanças, propiciada essencialmente pela utilização intensiva 

do solo, uso de insumos e maquinário agrícola. Neste instante, repara-se que toda a produção 

rural volta-se para a comercialização, fornecendo elementos necessários à especialização 

produtiva (ESTEVAM, 2004b). 

 

2.3 O Cooperativismo 

 

 Dentro do contexto de desenvolvimento das estruturas agrícolas no Brasil, faz-se 

importante evidenciar o papel desempenhado pelas instituições envolvidas neste processo, e o 

cooperativismo apresenta-se como uma das alternativas para a evolução do meio rural, tendo 

por instrumento desta ação o associativismo e a colaboração mútua de diversos indivíduos que 

estejam imbuídos no mesmo objetivo. Abrantes (2004, p.35) menciona que o “Associativismo 

significa congregar pessoas com interesses em comum”. 

 Veiga & Fonseca (2001) definem o cooperativismo como, 

 

[...] um sistema de cooperação econômica que pode envolver várias formas de 
produção e de trabalho e aparece historicamente junto com o capitalismo, mas se 
propõe como uma das maneiras de superação. O ideal cooperativista se disseminou 
pelo mundo e atua em todos os setores da economia. É reconhecido como um 
sistema mais adequado, participativo, justo, democrático e indicado para atender às 
necessidades e aos interesses específicos dos trabalhadores. É o sistema que propicia 
o desenvolvimento integral do indivíduo por meio do coletivo (VEIGA & 
FONSECA, 2001, p.17). 

 

 Conforme colocado por Alves (2002), dentro de um sistema cooperativista, a 

participação do associado no sistema econômico da cooperativa pode ser estabelecida de duas 

formas, de modo que o cooperado desempenhe o papel de produtor e consumidor dentro da 

cadeia produtiva da instituição. 

 Benecke (1980) comenta que o sistema de cooperação pode propiciar aos associados 

uma racionalização dos processos produtivos por meio da redução de custos, implícito no 

desenvolvimento da atividade econômica da cooperativa, estabelecendo-se por meio dos 
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instrumentos de compra, venda, produção, financiamento, dentre outros. Este conceito 

também é conhecido como economia de escala19. 

 

2.3.1 Breve histórico do cooperativismo 

 

 O berço do pensamento cooperativista moderno teve sua origem na Europa Ocidental, 

ainda no século XIX, sendo este essencialmente motivado pelas injustiças sociais ocorridas 

naquele momento, oriunda do processo de exploração econômica imposto pela Revolução 

Industrial, no qual os trabalhadores eram condicionados a jornadas de trabalho excessivas, 

que chegavam até 16 horas diárias, incluindo nestas condições, mulheres e crianças (VEIGA 

& FONSECA, 2001). 

 Ainda em conformidade com Veiga & Fonseca (2001, p.19) em 1844, na localidade de 

Rochdale, na cidade de Manchester na Inglaterra, surge a primeira cooperativa moderna, 

denominada de sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, que inicialmente foi constituída 

por uma classe de 28 operários advindos principalmente da indústria têxtil, que tinham por 

objetivo inicial a reunião de forças em prol da aquisição de bens alimentícios a preços 

menores. 

 

Os trabalhadores de Rochdale não se limitaram a constituir a cooperativa, mas 
elaboram, conjuntamente, todo um corpo de ideias e regras gerais, regulamentando o 
seu funcionamento, com base em princípios morais e de conduta, justificando assim 
a iniciativa. Chegaram, inclusive, a esboçar um programa do que seria a evolução 
desta experiência no futuro [...] (VEIGA & FONSECA, 2001, p.20). 

 

 Conforme citado por Pinho (1977, p.26) ainda no final do século XIX, mais 

especificamente no ano de 1895 em Londres na Inglaterra, surge o órgão que tinha por 

objetivo a representação da classe cooperativista em nível internacional, a Aliança 

Cooperativista Internacional (ACI), conforme denominada, “congrega as cooperativas de 

segundo e terceiro graus e as associações de promoção ao cooperativismo da maioria dos 

países”. 

 O cooperativismo, no Brasil, começa a emergir no final do século XIX, apresentando 

como ponto inicial o surgimento da primeira cooperativa de consumo brasileira, conhecida 

como a Sociedade Cooperativa Econômica dos funcionários Públicos de Ouro Preto, sendo 

esta fundada em outubro de 1889 na cidade de Ouro Preto-MG (PINHEIRO, 2008, p.24). 

                                                 
19 Economia de escala: tem por objetivo a máxima utilização dos fatores de produção. 
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 É relevante mencionar que a organização da classe cooperativista no Brasil, inicia-se 

ainda no final do século XIX, obtendo por instrumento desta ação a edição de várias portarias, 

decretos e leis que visavam justamente estabelecer um controle sobre o exercício da atividade 

no território brasileiro (ABRANTES, 2004, p.54). 

 Todavia, Alves (2002, p.44), reforça “[...] com a constituição de 1937, a chamada 

“Polaca”, de Getúlio Vargas, foi que o Cooperativismo recebeu reconhecimento federal e 

constitucional quanto a seus indiscutíveis méritos socioeconômicos, tornando-os consagrados 

de uma vez”. 

 Conforme demonstrado por Pinho (1977, p.26), a representação do cooperativismo no 

Brasil em âmbito nacional somente ocorreu em 1971, após a criação da Lei nº. 5.764/71, que 

estabeleceu a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), tendo esta a 

responsabilidade de promover a integração de todas as classes de cooperativas no país, 

levando as afiliadas à assistência nos aspectos jurídicos, técnicos, dentre outros. 

 

2.3.2 As sociedades cooperativas 

 

 Em conformidade com Pinho (1966), as cooperativas são agrupadas em três tipos de 

sociedade, denominadas de cooperativas de primeiro grau20, cooperativas de segundo grau21 e 

as cooperativas de terceiro grau22, sendo cada qual identificada pela finalidade a que se 

propõe desenvolver. 

 As cooperativas de primeiro grau têm por principal característica a composição do 

quadro de associados formado fundamentalmente por pessoas físicas, entretanto, observa-se 

que em caráter de exceção, alguns tipos de cooperativas podem admitir pessoas jurídicas, 

desde que a mesma não desempenhe uma atividade econômica similar à da cooperativa. Nas 

associações de primeiro grau são enquadradas as cooperativas agrícola e industrial, as 

cooperativas de consumo de bens e serviços, as cooperativas de crédito e as cooperativas 

mistas (PINHO, 1966). 

 É importante que se saliente que a formação de uma cooperativa de primeiro grau está 

condicionada à constituição de no mínimo vinte indivíduos, e que a nova instituição a se 

formar, não esteja voltada para fins lucrativos (ALVES, 2002, p.65). 

                                                 
20 Cooperativas de primeiro grau: Também conhecida como singulares (OCB, 2011a). 
21 Cooperativa de segundo grau: Também conhecida como Central e Federação (OCB, 2011a). 
22 Cooperativa de terceiro grau: Também conhecida como Confederação (OCB, 2011a). 
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 As cooperativas de segundo grau, conforme citado por Pinho (1966, p.18), “têm por fim 

organizar em comum os serviços das cooperativas associadas, defender seus interesses, bem 

como representá-las aos poderes públicos [...]”. Para a OCB (2011a), as cooperativas de 

segundo grau, têm por característica a organização de várias cooperativas de primeiro grau. 

 E por fim as cooperativas de terceiro grau, que são estabelecidas por meio da agregação 

de várias cooperativas de segundo grau, e objetivam a organização em comum e maior 

número das cooperativas centrais e federação (OCB, 2011a). 

 Segundo Veiga & Fonseca (2001, p.43) o pensamento cooperativista está alicerçado em 

uma base de sete princípios básicos, visto como “as linhas orientadoras pelas quais as 

cooperativas levam à prática os seus valores”, sendo eles: adesão voluntária e livre; gestão 

democrática pelos membros; participação econômica dos membros; autonomia e 

independência; educação, formação e informação; intercooperação; interesse pela 

comunidade. 

 

2.3.3 Alguns números do cooperativismo no Brasil 

 

 É primordial informar que o crescimento do cooperativismo no Brasil pôde ser 

efetivamente constatado a partir da década de 1970, principalmente se analisado os dados 

correspondentes ao cooperativismo agrícola, conforme os dados apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Comparação regional do número de estabelecimentos agrícolas de produtores rurais associados a 
cooperativas no período compreendido entre 1970 e 1985. 

 

Regiões 
Número de 

estabelecimentos 
em 1970 

Número de 
estabelecimentos 

em 1975 

Número de 
estabelecimentos 

em 1980 

Número de 
estabelecimentos 

em 1985 
Brasil 413.587 423.371 661.340 893.604 
Centro-Oeste 11.073 10.086 21.923 41.072 
Goiás 5.926 7.487 9.155 19.634 
Fonte: IBGE (2011d), IBGE (2011e), IBGE (2011f) e IBGE (2011h), adaptados pelo autor. 

 

 Com base nestes números, convém mencionar que em 1970, o número de 

estabelecimento agrícolas no Brasil correspondia a um total de 4.924.019. Em 1985, este valor 

saltou para 5.801.809, denotando uma variação de 17,83% no período (IBGE, 2011d) e 

(IBGE, 2011h). 

 Conforme demonstrado na tabela acima, nota-se que o número de estabelecimentos 

agrícolas de produtores rurais associados a cooperativas neste mesmo período, apresentou 

uma variação equivalente a 116,06% em nível nacional. Na região Centro-Oeste esta variação 
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apresenta-se de forma mais acentuada, evoluindo em 270,92% e em Goiás o crescimento 

ficou em 231,32%. 

 Gonçales (2003, p.228) salienta que “[...] as cooperativas agropecuárias são mais 

comuns no Brasil e têm como objetivo organizar as atividades econômicas e sociais dos seus 

sócios, produtores rurais, integrando-as, e colocando à disposição deles uma série de 

serviços”. 

 Nos dias atuais, é possível identificar que o cooperativismo apresenta-se nas mais 

diversas áreas da atividade econômica brasileira, estendendo-se nas áreas: agrícola, saúde, 

educação, habitação, instituições financeiras, dentre outras, conforme os dados apresentados 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Total de cooperativas no Brasil identificadas por ramo de atividade em 31 de dezembro de 2010. 
 

Ramo de atividade 
Números de 
Cooperativas 

Números de 
Cooperados 

Números de 
Empregados 

Agropecuário 1.548 943.054 146.011 
Crédito 1.064 4.019.528 56.178 
Trabalho 1.024 217.127 3.879 
Transporte 1.015 321.893 10.787 
Saúde 852 246.265 56.776 
Educação 302 57.547 3.349 
Habitacional 242 101.071 1.676 
Produção 235 11.454 3.669 
Infraestrutura 141 778.813 5.775 
Consumo 123 2.297.218 9.892 
Mineral 63 20.792 144 
Turismo e Lazer 31 1.368 32 
Especial 12 397 14 
Totais 6.652 9.016.527 298.182 
Fonte: OCB (2011b), adaptado pelo autor. 

 

 Dentre os ramos de atividade das cooperativas apresentadas na tabela acima, denota-se 

que as cooperativas ligadas à agropecuária, são as que possuem maior representatividade em 

número de cooperativas e em número de empregados, demonstrando elevado grau de 

relevância socioeconômica. 

 As instituições de crédito também se destacam neste contexto, principalmente em 

relação ao número de cooperados, que somados representam o equivalente a 44,58% do total 

de associados envolvidos no cooperativismo brasileiro. 

 A importância do cooperativismo pode ser mais bem expressada quando analisado o 

número total de cooperados que estão envolvidos neste sistema, ultrapassando nove milhões 

de pessoas.  
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2.3.4 A contextualização histórica do cooperativismo em Goiás 

 

 O surgimento do cooperativismo empresarial no Estado de Goiás possui uma relação 

direta com a concessão de crédito rural oferecida a partir da década de 1970, surgindo neste 

momento o pensamento do cooperativismo voltado para o empresarial, tendo como 

fundamento, a formação de dirigentes e corpo técnico qualificado, voltados para atender as 

necessidades específicas dos seus associados (CHAVAGLIA, 2004, p.928). 

 É importante salientar que as primeiras cooperativas a surgirem no Estado de Goiás, são 

datadas no final da década de 1940 e eram formadas por imigrantes italianos e poloneses. Em 

Março de 1949 foi instalada no município de Rio Verde, a Cooperativa Italiana de Técnicos 

Agricultores, formada por 400 cooperados, que tinham por finalidade, o assentamento de 

5.000 famílias em uma área de 150.000 ha (CHAVAGLIA, 2004, p.927-928). 

 Entre o final da década de 1940 e o decorrer da década de 1950, outras cooperativas 

surgiram em Goiás, como a Cooperativa Agropecuária de Itaberaí, e a Cooperativa Rural de 

Córrego Rico, ambas fundadas em maio de 1949. A década de 50 foi marcada pelo 

surgimento das cooperativas de crédito agrícola e na década de 1960, surgem às primeiras 

cooperativas de consumos e agropecuárias, entretanto, somente na década de 1970 o 

cooperativismo apresenta-se como instrumento de organização socioeconômico, 

especialmente nas regiões Sul e Sudoeste do Estado (CHAVAGLIA, 2004, p.928). 

 

2.3.5 A Cooperativa COMIGO 

 

 Neste contexto de desenvolvimento agrícola e do cooperativismo em Goiás, nasceu a 

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a COMIGO23, fundada em 

1975 no município de Rio Verde, a cooperativa tinha inicialmente o objetivo de atender a 

demanda de armazenamento de grãos nas culturas de arroz e milho, para os produtores rurais 

localizados na região sudoeste do Estado de Goiás, além do fornecimento de insumos básicos, 

tais como sacarias, fertilizantes, sementes, lubrificantes e assistência técnica agronômica 

(COMIGO, 2011a). 

 Para Gonçales (2003, p.227) os fatores que contribuíram para o surgimento da 

COMIGO, estavam relacionados com “o cenário de modernização da agricultura, fortalecidos 

                                                 
23 COMIGO: Em 2006 a razão social da COMIGO foi alterada para Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 

Rurais do Sudoeste Goiano. 



 63

pelos elementos como crédito rural e as políticas públicas, através de programas e planos 

especiais para o desenvolvimento regional”. 

 Ainda em conformidade com Gonçales (2003, p.247), 

 

A COMIGO foi fundada em 1975, no mesmo ano em que começou a ser 
implementado o POLOCENTRO, maior programa de desenvolvimento regional 
efetivamente executado em Goiás, a partir dos anos 1975. Portanto, foi gerada no 
bojo da modernização do Sudoeste goiano e contribuiu direta e indiretamente para o 
desenvolvimento da configuração territorial ou espacial de Rio Verde (GONÇALES, 
2003, p.247). 

 

 Vale apenas comentar que naquela época a principal cultura da região era a produção de 

arroz, contudo, tal fato começava a mudar a partir da introdução da soja no cerrado goiano no 

final da década de 1960, sendo esta fortemente difundida no início da década de 1980. 

 O processo de expansão da Cooperativa COMIGO adentrou às décadas seguintes 

através da construção de novas unidades de armazenamento de grãos, instalação de indústria 

de esmagamento e refino de soja, fábrica de ração e sabão, processamento de algodão, 

laticínios, além da instalação de unidades de lojas agropecuárias em vários municípios da 

microrregião do sudoeste goiano (COMIGO, 2011a). 

 Atualmente, as unidades de negócios da Cooperativa COMIGO estão distribuídas em 

doze municípios que compreendem a região do sudoeste goiano, sendo eles: Rio Verde, Jataí, 

Montividiu, Santa Helena de Goiás, Acreúna, Indiara, Jandaia, Paraúna, Montes Claros de 

Goiás, Caiapônia, Iporá, Serranópolis (COMIGO, 2011a). 

 A Cooperativa COMIGO, conta ainda com quadro de quase 5.000 mil cooperados24, 

distribuídos nos diversos municípios nos quais a cooperativa encontra-se instalada, conforme 

demonstrado na Tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Cooperados: Os dados sobre o número de associados foram extraídos em outubro de 2010. 
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Tabela 16 - Número de cooperados distribuídos por municípios. 
 

Municípios 
Total de cooperados por 

município 
(%) cooperados em relação do 

total 
Rio Verde 1.554 32 
Santa Helena 378 8 
Serranópolis 141 3 
Indiara 227 5 
Jandaia 225 5 
Paraúna 309 6 
Jataí 836 17 
Acreúna 199 4 
Montividiu 288 6 
Montes Claros 155 3 
Iporá 331 7 
Caiapônia 281 6 

Total 4.924 100 
Fonte: COMIGO (2010), adaptado pelo autor. 

 

 As unidades de negócios da Cooperativa COMIGO basicamente são compostas pelo 

parque industrial, lojas agropecuárias, unidades de armazenamento de grãos, fazendas 

florestais, concessionária de implementos agrícolas, além de um centro de pesquisa e 

experimentação de agrícola, denominado de Centro Tecnológico COMIGO (COMIGO, 

2011a). 

 No Parque Industrial, localizado no município de Rio Verde, concentra-se todo o 

processo fabril da cooperativa, instalada neste local, moageira de soja, refinaria de óleo de 

soja, envasamento de óleo de soja, as fábricas de fertilizantes, ração e sabão, indústria de 

laticínios, laboratórios de análise química e de solos, produção de suplemento mineral, 

unidade de beneficiamento de sementes, além das oito unidades de armazenamento de grãos. 

A capacidade das duas moageiras de soja, somada, correspondem a um total de 3.500 

toneladas por dia (COMIGO, 2011a). 

 As lojas agropecuárias instalam-se em todos os municípios de atuação da Cooperativa 

COMIGO, na qual são comercializados produtos veterinários, insumos agrícolas, peças de 

reposição para máquinas e implementos agrícolas, além da prestação de serviços veterinário e 

agronômico aos seus cooperados (COMIGO, 2011a). 

 Com relação às unidades de armazenamento de grãos, estes estão presentes 

praticamente em todos os municípios em que a cooperativa está instalada, excetuando-se neste 

caso, as cidades de Jandaia e Iporá, cuja atividade agrícola destes municípios é tipicamente 

ligada à pecuária, não justificando assim a instalação de unidades para armazenamento de 

grãos nestes locais. 
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 Na Tabela 17 são apresentados os dados referentes à capacidade de armazenamento de 

grãos da Cooperativa COMIGO, classificada por município. 

 

Tabela 17 - Capacidade de armazenamento de grãos das unidades da Cooperativa COMIGO. 
 
Unidade de armazenagem por 
município 

Capacidade de armazenagem em 
toneladas 

Capacidade de armazenagem em 
sacas de 60 Kg 

Rio Verde 358.280 5.971.333 
Montividiu 145.000 2.416.667 
Jataí 138.000 2.300.000 
Acreúna 66.000 1.100.000 
Paraúna 60.480 1.008.000 
Jataí (Estrela Dalva) 56.000 933.333 
Jataí (Paraíso) 55.500 925.000 
Santa Helena 40.200 670.000 
Indiara 30.000 500.000 
Caiapônia 27.000 450.000 
Serranópolis 15.000 250.000 
Serranópolis (Bom Jardim) 4.800 80.000 
Montes Claros de Goiás 4.500 75.000 
Total 1.000.760 16.679.333 
Fonte: COMIGO (2011b), adaptado pelo autor. 

 

 Outra unidade de negócio de extrema importância na estratégia de desenvolvimento da 

Cooperativa COMIGO são às denominadas fazendas florestais. Estes locais são destinados 

exclusivamente ao plantio de eucalipto, que após o corte, são destinados ao Parque Industrial 

e as unidades de armazenamento de grãos, de modo que possa atender parte da demanda 

energética destas unidades, sendo utilizadas nos secadores de grãos, bem como nas caldeiras, 

visando o suprimento energético do processo fabril (COMIGO, 2011a). 

 A energia térmica gerada pela queima da madeira do eucalipto nas caldeiras passa por 

processo no qual o vapor é transformado em energia elétrica, sendo desta forma possível a 

cogeração de três megawatts de energia, o equivalente a aproximadamente a 30% da demanda 

total do Parque Industrial (COMIGO, 2010a). 

 A Cooperativa COMIGO possui uma área total de 3.070 hectares de plantio de 

eucalipto, sendo estas áreas distribuídas em quatro unidades de fazendas florestais, 

denominadas de florestal I, floresta II, florestal III e Florestal IV. Todas as unidades florestais 

estão localizadas no município de Rio Verde e em conjuntos, estas fazendas fornecem a 

cooperativa um total de 1.000.000 m³ de lenha por ano (COMIGO, 2011a). 

 A Cooperativa COMIGO, em 2002, iniciou o trabalho de geração e difusão de 

tecnologias voltadas para o meio agrícola, passando também a atuar no campo da pesquisa 

experimental, os experimentos são realizados em uma área de aproximadamente 139 hectares, 
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localizada no município de Rio Verde, denominada de Centro Tecnológico COMIGO (CTC) 

(COMIGO, 2011a). 

 A participação da Cooperativa COMIGO no campo da pesquisa agrícola se estabeleceu 

ainda em 1984, por intermédio de convênio firmado com algumas instituições, tais como, 

EMGOPA, Universidade de Rio Verde (FESURV), dentre outras. Entre os anos de 1997 e 

1999, a cooperativa também participou de um programa da Fórum Nacional da Agricultura 

(FNA), denominado de Renda Real, no qual eram desenvolvidos experimentos que objetivam 

a redução da perda de grãos no processo de colheita. Após o encerramento das atividades no 

programa Renda Real, a cooperativa juntamente com os seus associados perceberam a 

necessidade da criação de uma unidade de negócio especificamente voltada para atender a 

demanda de pesquisa agrícola de seus cooperados e assim surgiu o CTC (COMIGO, 2011a). 

 As pesquisas desenvolvidas pelo CTC se estabelecem no campo da lavoura e pecuária, 

no entanto, é preciso informar que os estudos destinados à área da pecuária foram iniciados 

somente no ano de 2008 e, portanto, e ainda não apresentaram publicação de resultados. 

 Na pecuária, os estudos são realizados com base nas respectivas linhas de investigação: 

 - Confinamento de gado de corte; 

 - Uso de dietas alternativas para bovinos; 

 - Uso de subprodutos para agricultura; 

 - Estudo de adaptação de futuros reprodutores holandeses; 

 Na área de lavoura os estudos são desenvolvidos desde a fundação do CTC, sendo estes, 

destinados as cultivares das espécies de soja, milho, sorgo, milheto forrageiro e são realizados 

com base nas seguintes linhas de investigação: 

 - Manejo da fertilidade do solo; 

 - Manejo fitossanitário de plantas; 

 - Ensaio de competição de variedades de cultivares; 

 - Uso de espécies de cobertura no sistema de plantio direto; 

 A difusão tecnológica, ou, transferência de tecnologia dos resultados obtidos nas 

pesquisas realizadas pelo CTC, aos associados da Cooperativa COMIGO, acontece por meio 

da realização de três eventos.  

 O primeiro refere-se a uma feira anual, denominada e conhecida nos âmbitos nacional e 

internacional como Tecnoshow COMIGO, sendo nesta, apresentada uma série de novidades 

tecnológicas voltadas exclusivamente para o meio rural, além da realização de um ciclo de 

palestras que envolvem a participação de autoridades políticas e pesquisadores renomados das 

mais diversas áreas da atividade agrícola. O segundo trata-se da promoção de workshop, 
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sendo nesta oportunidade, demonstrados aos produtores os resultados alcançados pelo 

desenvolvimento das diversas linhas de pesquisas.  

 Os demais eventos são viabilizados por meio da produção de dia de campo, cabendo 

aqui ressaltar que todos os dados e informações de pesquisa, são publicados em um caderno 

de resultados, ficando este a disposição dos cooperados em todas as unidades de negócios da 

COMIGO. 

 

2.4 Inovação e difusão tecnológica 

 

 Os conceitos que permeiam o processo de inovação e difusão tecnológica dentro de um 

sistema produtivo, sendo neste caso especialmente analisado no contexto de desenvolvimento 

agrícola, podem ser entendidos como fases que sucedem as etapas de pesquisa e conforme 

mencionado por Mellor (1966),  

 

A pesquisa sistemática é a base sobre a qual repousa a agricultura moderna. Através 
das pesquisas é possível aumentar a produtividade dos recursos existentes, e, o que é 
mais importante, utilizar maior quantidade de recursos novos e tradicionais com 
maior eficiência e rentabilidade. [...] É este elemento dinâmico de contínuo 
aperfeiçoamento que constitui a chave do problema do desenvolvimento agrícola 
[...] (MELLOR, 1966, p.281). 

 

 Os resultados alcançados pelo desenvolvimento de pesquisas podem ser diretamente 

traduzidos no surgimento de tecnologias, que conforme colocado por Rogers (2003, p.36), o 

conceito sobre este termo pode ser definido como “uma concepção de ação instrumental, que 

reduz a incerteza nas relações de causa e efeito envolvida na obtenção de um resultado 

esperado”.  

 Ainda em conformidade com os preceitos de Rogers (2003), a incorporação tecnológica 

basicamente estabelece-se pela utilização de dois elementos, sendo o primeiro vinculado à 

utilização de ferramenta física ou máquina e o segundo, refere-se à utilização de instrumentos 

que se baseiam em informação. 

 No que diz respeito à inovação, Rogers (2003, p.12) menciona que esta pode ser 

percebida como uma ideia, prática ou objeto, desde que seja identificada como nova pelos 

indivíduos ou grupos de indivíduos que estejam propensos à adoção da referida inovação. “Se 

uma ideia parece nova para o indivíduo, é uma inovação”. 

 Para Tidd et. al. (2008, p.23) “a inovação é movida pela habilidade de estabelecer 

relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas”. E seguindo nesta mesma linha 
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de raciocínio, o autor ainda pondera que a ideia que circunferencia a visão sobre a inovação 

não pode ser unicamente vinculada à busca e ou criação de novos mercados ou produtos, mas 

também deve ser levada em consideração as oportunidades de exploração de negócios em 

áreas que já estejam organizadas ou até mesmo estáveis. 

 Tidd et. al. (2008, p.86) ainda apresenta mais uma conotação no sentido de interpretação 

para a expressão inovação, que de acordo com o autor “[...] é um processo em fazer de uma 

oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira mais ampla possível”. 

 Retornando aos conceitos proferidos por Rogers (2003, p.35), para que uma inovação 

seja difundida, é necessário que se utilize alguns canais de comunicação ao longo do tempo, 

de modo que seja estabelecida a interação entre os indivíduos de uma sociedade, e, portanto, a 

inovação, canais de comunicação, o tempo e o sistema social, constituem os principais 

elementos envolvidos na difusão da inovação. 

 Para Gomes (2007, p.50) “[...] a difusão é um tipo de comunicação em que as 

mensagens se referem à nova ideia. E é a novidade da ideia no conteúdo da mensagem que dá 

à difusão seu caráter especial”. 

 Gomes (2007) ainda comenta sobre o grau de incerteza que se estabelece sobre a 

inovação ou a novidade, e que esta incerteza está vinculada ao processo de difusão, 

 

A incerteza é a relação percentual entre as probabilidades da ocorrência e da não 
ocorrência de um evento. Incerteza significa falta de credibilidade da estrutura da 
informação, De fato, informação é uma forma de reduzir a incerteza. Informação é 
diferente em termos de estrutura que afeta a incerteza em situação na qual existe um 
conjunto de alternativas (GOMES, 2007 p.50). 

 

 Pelas colocações descritas por Arocena & Sutz (2005, p.405) “A incerteza é uma das 

características mais marcantes dos dias atuais, com raízes em processos acelerados de 

desestabilização e mudança. O conhecimento e a inovação são duas fontes importantes desses 

processos”.  

 Arocena & Sutz (2005), para maiores esclarecimentos proferiram estudos observando 

que os elementos de conhecimento e inovação, respectivamente, apresentam-se com 

características distintas e ao mesmo tempo complementares, sendo que o primeiro estabelece 

uma relação de maior relevância no conjunto do desenvolvimento da atividade econômica, 

dado essencialmente pela intensidade de sua aplicação, tida como rápida ou instantânea. Com 

relação à inovação, os autores a condicionam como principal fator no processo de 

desestabilização e mudança, sendo esta característica, fundamentalmente atribuída à 
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velocidade em que este processo acontece, cabendo neste instante, denotar que a dinâmica 

deste decurso ocorre em função do conhecimento. 

 De acordo com as disposições inseridas por Rogers (2003, p.35-36) a aprovação ou 

reprovação da inovação por um indivíduo ou por um conjunto de indivíduos pertencentes a 

um grupo social, está condicionada à caracterização de cinco variáveis, como: a vantagem 

relativa, a compatibilidade, a complexidade, o experimento e a observação, sendo que estas 

constituem o primeiro elemento da difusão da inovação, conforme já mencionado. 

 Gomes (2007) comenta sobre cada uma das cinco principais características proferida 

por Rogers no que se refere à aceitação ou percepção de uma inovação, conforme constatado 

na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Principais características que condicionam a aceitação de uma determinada inovação. 
 
Tipos de 
Características 

Descrição das características 

Vantagem relativa 
Denota-se com base na importância ou influência que a referida inovação se apresenta 
no grupo social. 

Compatibilidade 
Refere-se ao enquadramento da tecnologia inserida em relação aos valores, 
experiências e expectativas visualizada sobre a mesma. 

Complexidade 
Auferida pelo nível de facilidade no sentido de entendimento da nova ideia transferida. 
Quanto mais complexa, maior será o tempo de adoção. 

Experimentação 
As inovações que permitem experimentação apresentam-se para os adotantes como um 
fator de redução das incertezas sobre a referida tecnologia. 

Observação 
Esta característica se relaciona com a facilidade de observância dos resultados obtidos 
pela inovação. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas concepções de Rogers denotadas por (GOMES, 2007, p.52). 

 

 O segundo elemento na difusão da inovação mencionada por Rogers, refere-se ao canal 

de comunicação, sendo este estabelecido através do compartilhamento recíproco de 

informações entre os membros participantes da sociedade. Nesta análise, averigua-se que a 

difusão é tida como uma forma especial de expressão pelo qual a divulgação da novidade é 

vinculada à utilização dos meios de comunicação em massa, buscando atingir altos índices de 

propagação da inovação entre potenciais consumidores (GOMES, 2007, p.51-52). 

 Com referência ao tempo, entendido neste instante como o terceiro elemento da difusão 

da inovação, este acontece por meio de cinco fatores, identificados como, conhecimento, 

persuasão, implementação e confirmação (ROGERS, 2003, p.21). 

 

 

 

 



 70

O conhecimento ocorre quando o individuo toma conhecimento da existência de 
uma inovação e adquire algum conhecimento sobre o seu funcionamento. A 
persuasão ocorre quando um indivíduo toma uma atitude favorável ou desfavorável 
diante da inovação. Já a decisão ocorre quando um indivíduo caminha no sentido de 
escolha ou rejeição da inovação. A implementação é o passo seguinte e se dá quando 
um indivíduo coloca a inovação em uso. O quinto e o último passo é a confirmação 
e ocorre quando o indivíduo procura reforçar a decisão de escolha que foi tomada 
(GOMES, 2007, p.53). 

 

 Gomes (2007) ainda relata acerca da teoria de Rogers, no que se refere ao quarto 

elemento, estabelecido pela difusão da inovação dentro de um sistema social, de acordo com a 

citação: 

 

A difusão ocorre dentro de um sistema social. A estrutura social do sistema afeta a 
difusão da inovação de várias formas. O sistema social constitui uma fronteira para 
uma inovação se difundir. Portanto, há o efeito de normas de difusão, o papel dos 
líderes de opinião e agentes transformadores, as decisões de inovação e as 
consequências da inovação. Todos esses  pontos envolvem a relação entre o sistema 
social e o processo de difusão que ocorre dentro deste (GOMES, 2007, p.53). 

 

 Rogers (2003, p.22), aborda que os adotantes de inovação de uma determinada 

sociedade apresentam-se em cinco categorias, sendo elas: os inovadores, os adotantes 

precoces, maioria precoce, maioria tardia e os retardatários. 

 Gomes (2007), no que tange aos conceitos expressos por Rogers, explana de forma 

simplificada as principais características dos tipos de adotantes de inovação, cabendo neste 

ponto informar que a observância de tal fato pode ser verificada em função do tempo em que 

o indivíduo ou o grupo de indivíduos gasta na adoção de uma dada tecnologia, conforme 

visualizado na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Principais características dos adotantes de inovação 
 
Tipos de adotantes Principais características 

Inovadores 
São representados pelos adotantes que buscam as inovações tecnológicas ainda no 
campo experimental, tidos como aventureiros e por consequência, consente o risco. 

Adotantes precoces 
Para este grupo a adoção da inovação ocorre ainda no início do ciclo de vida da 
tecnologia adotada, sendo estes indivíduos considerados como formadores de opinião 
e, portanto, respeitados em seu meio social. 

Maioria precoce 
Estão em uma zona intermediária entre os adotantes de inovação e são tidos como 
seguidores, entretanto, não possuem influência com os outros. 

Maioria tardia Expõem-se muito pouco ao risco, tidos como incrédulos. 

Retardatários 
Estes são visualizados como tradicionalista, e a introdução da inovação normalmente 
ocorre quando o ciclo de vida da tecnologia demanda, encontra-se no final do seu 
ciclo de vida. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas concepções de Rogers denotadas por (GOMES, 2007, p.54). 
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 Rogers (2003) ilustra de forma gráfica o comportamento dos adotantes de tecnologia ao 

longo do ciclo de adoção, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Perfil dos adotantes de tecnologia. 

 

Fonte: Rogers (2003, p. 281). 

 

 Interpretando os dados da figura 1 nota-se que apenas 2,5% dos adotantes de tecnologia 

estão identificados como inovadores, 13,5% entende-se como adotantes precoces, 34% como 

maioria precoce, 34% tido como maioria tardia e por fim os últimos 16%, que se enquadram 

como retardatários. 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

3.1 Linhas gerais 

 

 O presente trabalho foi realizado com base em uma fonte de dados primária, e se 

estabeleceu por meio da aplicação de um questionário a uma população total de 307 

produtores rurais associados da Cooperativa COMIGO, que tinham por principal finalidade 

no estabelecimento agrícola o desenvolvimento da atividade de lavoura. 

 A pesquisa foi realizada com base em doze municípios da região do sudoeste goiano, no 

qual a Cooperativa possui unidades de negócios instaladas, entretanto, a abrangência dos 

estabelecimentos rurais pesquisados compreende a uma área que engloba aproximadamente 

60 municípios. 

 A aplicação do questionário aos produtores rurais enquadrados nas condicionantes 

acima mencionados foi feita pela equipe de assistência técnica rural da COMIGO, composta 

com um conjunto de 36 Engenheiros Agrônomos, distribuídos de forma equacionada nos 

municípios onde estão instaladas as unidades de negócios da Cooperativa COMIGO. 

 O desenvolvimento da pesquisa envolveu uma equipe de aproximadamente 50 

profissionais, entre Engenheiros Agrônomos, Gerentes das unidades de negócios, além da 

Superintendência responsável pela área de assistência técnica rural da Cooperativa COMIGO. 

O repasse de informações para os membros envolvidos, bem como a apresentação de 

formulário de pesquisa, ocorreu através da realização de quatro reuniões, distribuídas nas 

principais unidades de negócios da Cooperativa. 

 

3.2 Levantamento e estratificação dos dados 

 

 Em outubro de 2010, mês em que os dados referentes à pesquisa foram levantados e 

computados, a Cooperativa COMIGO possuía um quadro composto por um total de 4.924 

cooperados, os quais desenvolvem as mais diversas atividades agrícolas nos estabelecimentos 

rurais. 

 Entretanto, como a aplicação da pesquisa esteve condicionada apenas aos associados, 

cuja finalidade principal do estabelecimento rural seja o desenvolvimento da atividade de 

lavoura, foi necessário fazer uma estratificação da atividade agrícola de todo o universo de 

cooperados da Cooperativa, sendo neste caso, utilizado como instrumento, o envio de uma 
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planilha para cada gerente de unidade de negócio, constando nesta as informações referentes a 

cada associado pertencente aquela unidade. 

 Neste momento, cada gerente de unidade de negócio destacou na planilha somente os 

associados que atendiam a condicionante principal da proposta de pesquisa, e após o retorno 

da mesma, os dados foram novamente computados por unidade de negócio, resultando na 

informação necessária para aplicação da metodologia estatística escolhida, permitindo assim 

conhecer o universo de produtores rurais que foram entrevistados. 

 O envio da planilha para as unidades de negócio a fim da estratificação da atividade do 

associado, justifica-se pela inexistência real desta informação no sistema de gestão 

empresarial da cooperativa, dada principalmente pela dinâmica de alteração deste dado. Além 

disso, cada cooperado é assistido de forma direta pela equipe de assistência técnica rural da 

unidade de negócio no qual o mesmo pertence, permitindo assim uma maior precisão da 

informação repassada. 

 Nas Tabelas 20 e 21 são apresentados os dados referentes ao trabalho de estratificação 

da atividade agrícola dos cooperados da Cooperativa COMIGO, estando este segmentado por 

município e/ou unidade de negócio. 

 Observa-se que são dois cenários, no primeiro os dados apresentados em função da 

atividade de lavoura ou outras atividades em relação ao município. Já no segundo, nota-se que 

os mesmos dados são demonstrados em relação do número total de associados da Cooperativa 

COMIGO. 

 Em ambos os casos, nota-se que os cooperados que não tinham por finalidade principal 

no estabelecimento rural o desenvolvimento da atividade de lavoura, foram mencionados na 

tabela como outras atividades. 
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Tabela 20 - Números referentes à estratificação da atividade agrícola dos cooperados da Cooperativa COMIGO 
por município. 

 

Município da 
unidade de 
negócio 

Total de 
cooperados 
por município 

Total de 
cooperados na 
lavoura 

Total de 
cooperados em 

outras 
atividades 

( %) 
Cooperados na 
atividade de 
lavoura 

(%) 
Cooperados 
em outras 
atividades 

Rio Verde 1.554 430 1.124 28 72 
Santa Helena 378 157 221 42 58 
Serranópolis 141 10 131 7 93 
Indiara 227 49 178 22 78 
Jandaia 225 26 199 12 88 
Paraúna 309 83 226 27 73 
Jataí 836 279 557 33 67 
Acreúna 199 58 141 29 71 
Montividiu 288 180 108 63 37 
Montes Claros 155 14 141 9 91 
Iporá 331 8 323 2 98 
Caiapônia 281 35 246 12 88 
Total 4.924 1.329 3.595 - - 
Fonte: elaborado pelo autor (2010). 

 
Tabela 21 - Números referentes à estratificação da atividade agrícola dos cooperados da Cooperativa COMIGO 

em relação ao universo total de cooperados. 
 

Município da 
unidade de 
negócio 

Total de 
cooperados 
por município 

Total de 
cooperados na 
lavoura 

Total de 
cooperados em 

outras 
atividades 

(%) 
Cooperados na 
atividade de 
lavoura 

(%) 
Cooperados 
em outras 
atividades 

Rio Verde 1.554 430 1.124 8,7% 22,8% 
Santa Helena 378 157 221 3,2% 4,5% 
Serranópolis 141 10 131 0,2% 2,7% 
Indiara 227 49 178 1,0% 3,6% 
Jandaia 225 26 199 0,5% 4,0% 
Paraúna 309 83 226 1,7% 4,6% 
Jataí 836 279 557 5,7% 11,3% 
Acreúna 199 58 141 1,2% 2,9% 
Montividiu 288 180 108 3,7% 2,2% 
Montes Claros 155 14 141 0,3% 2,9% 
Iporá 331 8 323 0,2% 6,6% 
Caiapônia 281 35 246 0,7% 5,0% 
Total 4.924 1.329 3.595 27,0% 73,0% 
Fonte: elaborado pelo autor (2010). 

 Com base nos dados apresentados nas Tabelas 20 e 21, foi possível extrair o universo de 

cooperados que fizeram parte da pesquisa, permitindo que seja aplicada a metodologia 

estatística que indicou o número total de questionários que foram aplicados pela equipe de 

assistência técnica rural da Cooperativa COMIGO.  
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3.3 Aplicação da metodologia estatística 

 

 Após a estratificação dos dados, observa-se que um total de 1.329 associados, ou seja, 

27% têm por principal finalidade o desenvolvimento da atividade de lavoura e os demais 73% 

se enquadram em outras áreas da atividade rural, tais como, pecuária leiteira, pecuária de 

corte, suinocultura, avicultura, piscicultura, fruticultura, dentre outras. 

 Para descobrir a quantidade de questionários que foram aplicados, foi utilizada a técnica 

de amostragem, tendo como base uma população conhecida ou finita, equivalente ao universo 

de 1.329 associados. O erro amostral ficou na casa de 5%, conforme demonstrado na fórmula 

abaixo descrita. 
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 Observa-se que o cálculo acima não contempla o nível de confiança “Z”, dado do 

modelo estatístico aplicado, entretanto, se o mesmo fosse inserido a um valor de 95%, o 

número de questionários seria equivalente a 299, e, portanto, torna-se seguro afirmar que o 

nível de confiança é superior a 95%. 

 Então, com base no cálculo apresentado na fórmula acima descrita, observa-se que foi 

necessário a aplicação de um total de 307 questionários, distribuídos proporcionalmente ao 

número de cooperados caracterizados como “lavourista” de cada unidade de negócio da 

cooperativa, em relação ao universo populacional, conforme apresentado na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Número de questionários a ser aplicado em unidade de negócio da Cooperativa COMIGO. 
 

Município da unidade 
de negócio 

Total de cooperados na 
lavoura 

(%) cooperados na 
lavoura em relação à 
população total 

Total de questionários 
por unidade de negócio 

Rio Verde 430 32,4 99 
Santa Helena 157 11,8 36 
Serranópolis 10 0,8 3 
Indiara 49 3,7 11 
Jandaia 26 2,0 6 
Paraúna 83 6,3 19 
Jataí 279 21,0 64 
Acreúna 58 4,4 13 
Montividiu 180 13,5 42 
Montes Claros 14 1,1 3 
Iporá 8 0,6 3 
Caiapônia 35 2,6 8 
Total 1.329 100,0 307 
Fonte: elaborado pelo autor (2010). 

 

 Neste ponto, faz-se importante frisar que a escolha dos cooperados que foram 

entrevistados em cada município, ocorreu por meio de um sorteio, realizado através do código 

de matrícula de cada associado, evitando assim qualquer tipo de influência no processo de 

escolha. 

 

3.4 Formulário de pesquisa 

 

 Quanto ao formulário de pesquisa, observa-se que este foi elaborado em quatro partes, 

buscando principalmente segmentar a coleta das informações. Na primeira e segunda parte, 

denominadas de Perfil do Produtor e Perfil do Estabelecimento Rural, buscou-se 

principalmente aferir as informações pertinentes ao produtor rural e o estabelecimento 

agrícola, visando essencialmente à identificação dos tipos de atividades desenvolvidas dentro 

da fazenda, bem como avaliar o grau de utilização tecnologias no campo. 

 Em relação à terceira e à quarta parte do formulário, identificadas como Avaliação do 

Centro Tecnológico COMIGO e Novas Oportunidades de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, respectivamente, apresentou questões, cujo foco principal esteve na avaliação do 

CTC, no que tange ao processo de transferência de tecnologia ao produtor rural. Além disso, 

procurou-se também identificar as novas necessidades de pesquisa dos associados da 

Cooperativa COMIGO. 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A demonstração dos resultados obtidos através da aplicação do formulário de pesquisa 

aos 307 produtores rurais cooperados da cooperativa COMIGO, serão apresentados de acordo 

à ordem de elaboração do questionário, sendo este divido em quatro partes, conforme já 

explanado no item 2.4. 

 

4.1 Perfil do produtor 

 

 As informações referentes ao perfil do produtor rural foram levantadas com base nas 

respostas das seis primeiras questões contidas no formulário de pesquisa, tendo como 

fundamento desta análise, a verificação das variáveis do tipo, idade, grau de escolaridade, 

sexo, estado civil, local de residência e a existência de escritório rural na cidade. 

 Na Tabela 23, são apresentados os dados pertinentes à idade dos produtores rurais, e 

neste item, observa-se que uma considerável parte dos entrevistados possui idade menor que 

50 anos, e que somadas, representam uma parcela de 58,30% do total. Essa informação reflete 

que a população de cooperados que exercem a atividade de lavoura, caracteriza-se pela idade 

mediana e, portanto, mais propensa ou apta à aceitação de inovação tecnológica no campo. 

 

Tabela 23 - Idade dos cooperados entrevistados por intervalo de tempo. 
 
Idade do produtor por 
intervalo 

Número de produtores (%) em relação ao total 

18-30 36 11,7 
31-40 59 19,2 
41-50 84 27,4 
51-60 81 26,4 
Maior que 60 47 15,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Na Tabela 24, pode-se aferir o grau de escolaridade dos produtores rurais, e neste caso, 

nota-se que quase a metade dos entrevistados, ou seja, 49,5% dos cooperados possuem o 

ensino médio ou técnico. Além disso, verifica-se também que 26,1% possuem curso superior 

e/ou pós-graduação. 
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Tabela 24 - Grau de escolaridade dos cooperados entrevistados. 
 
Grau de escolaridade Número de produtores (%) em relação ao total 
Fundamental 75 24,4 
Médio 139 45,3 
Técnico 13 4,2 
Tecnólogo 3 1,0 
Superior 67 21,8 
Pós-graduado 10 3,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Na Tabela 25, são demonstrados os dados relativos ao sexo dos produtores rurais e 

observa-se que, quase a totalidade dos entrevistados é do sexo masculino, esboçando entre os 

cooperados da cooperativa COMIGO, uma baixa representatividade da classe feminina no 

desenvolvimento da atividade agrícola. 

 

Tabela 25 - Sexo dos cooperados entrevistados. 
 
Sexo Número de produtores (%) em relação ao total 
Masculino 300 97,7 
Feminino 7 2,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Os dados referentes ao estado civil dos cooperados entrevistados podem ser 

visualizados na Tabela 26, e conforme demonstrado, observa-se que mais de 75% dos 

produtores são casados. 

 

Tabela 26 - Estado civil dos cooperados entrevistados. 
 
Estado civil Número de produtores (%) em relação ao total 
Solteiro 40 13,0 
Casado 234 76,2 
Separado ou divorciado 26 8,5 
Viúvo 7 2,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Já na Tabela 27, torna-se possível avaliar o local de residência dos produtores rurais, e 

de acordo com os dados apresentados, observa-se que 76,20% dos cooperados residem em 

centros urbanos e apenas uma pequena parte, pouco mais de 20%, ainda fixam moradia na 

zona rural. 
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Tabela 27 - Local de residência dos cooperados entrevistados. 
 
Local de residência Número de produtores (%) em relação ao total 
Cidade 234 76,2 
Propriedade rural 73 23,8 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Na Tabela 28, nota-se que quase 25% dos entrevistados possuem escritório rural na 

cidade, cabendo neste ponto reforçar que tal característica normalmente está associada aos 

produtores rurais com maior extensão de área cultivada. Além disso, essa informação também 

evidencia um elevado grau de organização no desenvolvimento da atividade agrícola no 

campo. 

 

Tabela 28 - Cooperados entrevistados que possuem escritório rural na cidade. 
 
Escritório rural na cidade Número de produtores (%) em relação ao total 
Sim 65 21,2 
Não 242 78,8 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

4.2 Perfil do estabelecimento rural 

 

 Já as informações pertinentes às características do estabelecimento rural, serão 

analisadas com base nos dados levantados entre as questões 7 e 23 do formulário de pesquisa. 

Neste item, buscou-se principalmente, avaliar a estrutura agrícola dos cooperados 

entrevistados, bem como, identificar as atividades desenvolvidas dentro do perímetro da 

fazenda, além, é claro, de verificar elementos que possam revelar o nível de utilização 

tecnológica no campo. 

 A análise dos dados desta parte do questionário inicia-se pela Tabela 29, onde são 

apresentadas as informações referentes à localização dos estabelecimentos rurais dos 

cooperados entrevistados. 
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Tabela 29 - Municípios dos estabelecimentos rurais dos cooperados entrevistados. 
 

Municípios dos estabelecimentos rurais 
Número de estabelecimento 

rural por município 

(%) de estabelecimento rural 
nos municípios em relação ao 

total 
Acreúna 10 2,4 
Amorinópolis 1 0,2 
Baliza 1 0,2 
Bom Jardim de Goiás 1 0,2 
Caiapônia 23 5,6 
Chapadão do céu 3 0,7 
Diorama 1 0,2 
Dorvelândia 2 0,5 
Edéia 2 0,5 
Indiara 11 2,7 
Iporá 3 0,7 
Ivolândia 5 1,2 
Jandaia 8 2,0 
Jataí 59 14,4 
Maurilândia 4 1,0 
Mineiros 3 0,7 
Montes Claros de Goiás 5 1,2 
Montividiu 34 8,3 
Palestina de Goiás 1 0,2 
Palmeiras de Goiás 1 0,2 
Palminópolis 4 1,0 
Paraúna 27 6,6 
Perolândia 3 0,7 
Quirinópolis 1 0,2 
Rio Verde 125 30,5 
Riverlândia 3 0,7 
Santa Helena 28 6,8 
Santo Antônio da Barra 4 1,0 
São João da Paraúna 3 0,7 
Serranopólis 12 2,9 
Turvelândia 11 2,7 
Outros 11 2,7 
Total de municípios 410 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 De acordo com os dados exibidos na Tabela 29, observa-se que os 307 produtores rurais 

entrevistados possuem um total de 410 estabelecimentos agrícolas, estimando uma 

equivalência média de 1,34 propriedades rural por cooperado. As propriedades estão 

distribuídas em 34 municípios no estado de Goiás, além de outros seis, localizadas em São 

Paulo, Mato Grosso e Tocantins. 

 Outra informação relevante nesta análise refere-se aos municípios nos quais os 

estabelecimentos rurais estão localizados, e neste caso, nota-se que 53,2% do número de 

propriedades estão concentradas em três municípios de Goiás, sendo eles Rio Verde, Jataí e 

Montividiu, respectivamente. 

 Na Tabela 30 são visualizadas as informações referentes à distribuição do tamanho dos 

estabelecimentos rurais. 
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Tabela 30 - Distribuição do tamanho total de área dos estabelecimentos rurais. 
 
Tamanho dos 
estabelecimentos agrícolas em 
(ha) 

Número de produtores 
(%) de produtores em relação ao 

total 

Menos de 100 45 14,7 
De 100 a 500 116 37,8 
De 501 a 1000 57 18,6 
De 1001 a 2000 53 17,3 
De 2001 a 3000 10 3,3 
De 3001 a 4000 15 4,9 
De 4001 a 5000 7 2,3 
De 5001 a 6000 1 0,3 
De 6001 a 7000 1 0,3 
De 7001 a 8000 1 0,3 
8001 e mais 1 0,3 
Total 307 100 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Neste ponto, torna-se importante salientar que a soma das áreas pertencentes aos 

associados entrevistados, corresponde a 283.622 ha, e se analisado através de uma média, 

resultaria em um valor de 923,85 ha para cada produtor. Com base nos resultados de pesquisa, 

ainda é possível verificar os extremos destes dados, observa-se que o menor produtor possui 

uma área de 14 ha e o maior com 16.000 ha. 

 Na Tabela 31, foram analisados os dados referentes ao tamanho total das áreas dos 

estabelecimentos agrícolas que são destinadas exclusivamente ao desenvolvimento da 

atividade de lavoura, e neste caso, pode-se observar que a soma destas áreas, correspondem a 

209.420 ha, estimando uma média de 682,15 ha por produtor. Estes números revelam que 

73,8% do total das áreas estão empregadas na atividade de lavoura, expressando desta forma, 

a importância desta região na cadeia produtiva de grãos do estado. 

 

Tabela 31 - Distribuição do tamanho de área dos estabelecimentos rurais destina a lavoura. 
 
Tamanho da área destinada à 
lavoura em (ha) 

Número de produtores 
(%) de produtores em relação ao 

total 
Menos de 100 60 19,5 
De 100 a 500 130 42,3 
De 501 a 1000 50 16,3 
De 1001 a 2000 42 13,7 
De 2001 a 3000 10 3,3 
De 3001 a 4000 9 2,9 
De 4001 a 5000 5 1,6 
5000 e mais 1 0,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
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 Em continuidade a esta análise, foram examinados os dados referentes à característica 

da estrutura fundiária dos estabelecimentos agrícolas pertencentes aos cooperados 

entrevistados, tendo por instrumento, a verificação de cinco variáveis, conforme apresentado 

na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Estrutura fundiária dos estabelecimentos agrícolas. 
 
Estrutura fundiária dos 
estabelecimentos agrícolas 

Número de produtores 
(%) de produtores em relação 

ao total 
Familiar (Comodato) 49 16,0 
Própria 93 30,3 
Predominantemente Própria 60 19,5 
Predominantemente arrendada 56 18,2 
Arrendada 49 16,0 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Na tabela 32 observa-se que 30,3% dos cooperados entrevistados, as terras pertencentes 

aos mesmos são próprias, não havendo área arrendada ou sistema de comodato. Para 19,5%, 

as terras são predominantemente próprias, ou seja, existem áreas arrendadas ou em sistema de 

comodato, mas a maior parte é formada de terras próprias. Por conseguinte, 18,2% relataram 

que a maior parte das terras é arrendada, entretanto, possuem áreas próprias ou em comodato. 

E por fim, verifica-se que 16% informaram que as áreas são totalmente arrendadas e outros 

16% são considerados como comodato. 

 Neste instante, a análise dos dados volta-se para a identificação dos tipos de culturas 

que são produzidas nos estabelecimentos agrícolas dos cooperados entrevistados, conforme 

demonstrado na Tabela 33. 

 

Tabela 33 - Culturas produzidas nos estabelecimentos agrícolas. 
 

Culturas Número de produtores 
(%) do número de 

produtores em relação ao 
total 

Soja 306 99,7 
Milho 242 78,8 
Sorgo 202 65,8 
Milheto 111 36,2 
Feijão 34 11,1 
Girassol 5 1,6 
Algodão 6 2,0 
Cana 10 3,3 
Integração lavoura pecuária floresta 7 2,3 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
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 As informações contidas na Tabela 33 retratam que a soja é a principal cultura 

desenvolvida pelos cooperados da cooperativa COMIGO que exercem a atividade de lavoura, 

sendo informada por 99,7% dos entrevistados, seguida pelo milho 78,8%, o sorgo 65,8% e o 

milheto com 36,2%. Observa-se também a presença de outras culturas, tais como, o feijão, 

girassol, algodão, cana, e a integração lavoura pecuária e floresta, porém em frequências 

menores.  

 A predominância do cultivo da soja pode ser reforçada na Tabela 34, cujos dados 

indicam que 99,4% dos cooperados entrevistados a adotam como principal cultura na safra de 

verão, cabendo neste instante, a observação que a colheita da referida safra na região do 

sudoeste goiano, comumente ocorre no período compreendido entre a segunda quinzena do 

mês de janeiro ao início do mês março. 

 

Tabela 34 - Culturas predominantes na safra de verão. 
 

Culturas Número de produtores 
(%) de produtores em relação 

ao total 
Soja 305 99,4 
Milho 1 0,3 
Algodão 1 0,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Na Tabela 35 são apresentados os dados referentes às culturas produzidas na safrinha, 

ressaltando que o plantio desta, ocorre em sequência à safra de verão, e a colheita 

normalmente acontece entres os meses de junho e julho.  

 

Tabela 35 - Culturas predominantes na safrinha. 
 

Culturas Número de produtores 
(%) de produtores em relação 

ao total 
Milho 201 65,5 
Sorgo 75 24,4 
Milheto 15 4,9 
Algodão 3 1,0 
Feijão 1 0,3 
Nenhuma 12 3,9 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Os dados da Tabela 35 revelam que 65,5% dos cooperados entrevistados optam pelo 

plantio do milho nesta safra, seguido pelo sorgo 24,4% e milheto 4,9%. Além destas, verifica-

se uma discreta participação das culturas do algodão e feijão. 
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 Todavia, observa-se que 3,9% informaram que não produz nenhuma cultura na safrinha, 

e a ausência desta, geralmente apresenta-se em áreas com maior irregularidade nas chuvas, e 

de acordo com os dados tabulados, a inexistência desta safra aconteceu com maior frequência 

na região que situam os municípios de Indiara e Jandaia, sendo que mais de 30% dos 

entrevistados desta localidade, afirmaram não plantar nenhuma cultura neste período. 

 Neste ponto, torna-se relevante comentar que a escolha da cultivar a ser produzida após 

a safra de verão, baseia-se em um conjunto de questões, tais como, preço de mercado, custo 

de produção, rotatividade de cultura, dentre outros vários fatores. Contudo, esta decisão 

também está fortemente vinculada às características climáticas de cada região, podendo estas, 

condicionar ao plantio de uma ou outra determinada espécie. 

 Na Tabela 36, é possível aferir entre estabelecimentos informados, como está a 

distribuição das culturas de soja, milho, sorgo, milheto e feijão, em relação ao número de 

propriedades rurais constantes em cada município. 
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Tabela 36 - Distribuição das principais culturas produzida nos municípios informados.  
 

Município do 
estabelecimento rural 

Número 
fazendas 
c/soja 

Número 
fazendas 
c/milho 

Número 
fazendas 
c/sorgo 

Número 
fazendas 
c/milheto 

Número 
fazendas 
c/feijão 

Acreúna 10 7 9 3 0 
Amorinópolis 1 1 1 1 0 
Baliza 1 1 0 0 0 
Bom Jardim de Goiás 1 1 1 1 1 
Caiapônia 23 19 11 10 3 
Chapadão do céu 3 2 2 2 0 
Diorama 1 1 1 1 0 
Dorvelândia 2 2 2 1 0 
Edéia 2 0 2 0 0 
Indiara 11 7 5 2 3 
Iporá 3 3 1 1 0 
Ivolândia 5 5 5 2 1 
Jandaia 8 4 6 0 3 
Jataí 59 57 35 21 7 
Maurilândia 4 2 4 0 0 
Mineiros 3 3 3 2 0 
Montes Claros de Goiás 5 3 4 4 0 
Montividiu 34 31 12 15 1 
Palestina de Goiás 1 1 1 1 0 
Palmeiras de Goiás 1 1 1 0 1 
Palminópolis 4 4 3 2 4 
Paraúna 27 23 19 11 7 
Perolândia 3 3 3 3 1 
Quirinópolis 1 1 1 1 0 
Rio Verde 124 102 91 50 7 
Riverlândia 3 3 3 0 0 
Santa Helena 28 14 27 2 0 
Santo Antônio da Barra 4 3 3 0 0 
São João da Paraúna 3 3 2 2 3 
Serranopólis 12 11 7 6 0 
Turvelândia 11 5 8 5 1 
Outros 11 9 7 4 2 
Total 409 332 280 153 45 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 De acordo com a Tabela 36, observa-se que a soja é a única cultura que se apresenta em 

todos os municípios informados pelos produtores entrevistados, sendo verificada em 409 das 

410 propriedades rurais.  

 Neste contexto, também se destacam as cultivares de milho e sorgo, sendo ambas 

denotadas em 99,8% das localidades, entretanto, em número menor de estabelecimentos 

agrícolas. 

 Os resultados de pesquisa apontaram que 148 ou 48,2% dos cooperados entrevistados, 

têm a lavoura como única atividade desenvolvida dentro da fronteira da fazenda, 

evidenciando um significativo grau de especialização da produção agrícola. Neste aspecto, 

destacam-se os estabelecimentos rurais localizados no município de Jataí, que de acordo com 

os dados, 61% destes são exclusivamente dedicados à lavoura. 



 86

 Os demais 159 ou 51,8% dos cooperados avaliados informaram que além da lavoura, 

possuem outras atividades agrícolas secundárias no estabelecimento rural, conforme 

demonstrado na Tabela 37. 

 

Tabela 37 - Outras atividades agrícolas desenvolvidas no estabelecimento rural. 
 

Outras atividades agrícolas 
Frequência apresentada da 
atividade entre os produtores 

(%) da frequência em relação 
ao total de produtores que 
possuem outra atividade 

agrícola 
Pecuária Leiteira 67 42,1 
Pecuária de corte 114 71,7 
Suinocultura 15 9,4 
Avicultura 13 8,2 
Piscicultura 9 5,7 
Hortfrut 4 2,5 
Fruticultura 3 1,9 
Outros 12 7,5 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Dentre as atividades agrícolas secundárias desenvolvidas pelos produtores, observa-se 

que a pecuária de corte e a pecuária leiteira, respectivamente, apresentaram maior frequência 

entre os entrevistados, seguido pela suinocultura, avicultura, piscicultura, hortifrutigranjeiros 

e fruticultura, respectivamente. Entretanto, verifica-se que 7,5% indicaram a presença de 

outras atividades no estabelecimento rural, tais como, a criação de equinos e ovinos, cultura 

de pimenta, citricultura, além do plantio de eucalipto. 

 Na Tabela 38, as informações referentes ao desenvolvimento da prática de lavoura e das 

demais atividades agrícolas, foram comparadas com a estrutura fundiária dos 

estabelecimentos rurais. 

 

Tabela 38 - Análise da estrutura fundiária em relação às atividades agrícolas desenvolvidas. 
 

Estrutura fundiária dos 
estabelecimentos rurais 

Produtores 
dedicados à lavoura 

Produtores 
dedicados à lavoura 
e outras atividades 

Total de produtores 
entrevistados 

Familiar (Comodato) 19 30 49 
Própria 32 61 93 
Predominantemente Própria 26 34 60 
Predominantemente arrendada 31 25 56 
Arrendada 40 9 49 
Total 148 159 307 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Os dados observados na tabela 38 demonstraram que 48,0% dos produtores dedicados 

exclusivamente à atividade de lavoura, a estrutura fundiária dos estabelecimentos rurais 
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apresenta-se como arrendada e predominantemente arrenda, contrapondo-se aos 39,2% das 

propriedades caracterizadas como própria e predominantemente própria. Além destas, 

observa-se que 12,8% são enquadradas como familiar ou comodato. 

 Entretanto, ao analisar os dados sob a ótica dos produtores que possuem além da 

lavoura outra atividade agrícola, verifica-se uma situação inversa a anterior, demonstrado por 

59,7% destes cooperados que a estrutura fundiária dos estabelecimentos são próprias ou 

predominantemente próprias, contra, 21,4% das arrendadas e predominantemente arrendada e 

18,9% das consideradas como familiar ou comodato. 

 O levantamento de dados da pesquisa, também buscou avaliar entre os cooperados 

entrevistados, a forma que se encontra atualmente a presença de consultoria agronômica nos 

estabelecimentos agrícolas e o resultado pode ser constatada em conformidade com as 

informações dispostas na Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Presença da consultoria agronômica nos estabelecimentos agrícolas. 
 

Formas de consultoria agronômica Quantidade de produtores 
(%) em relação ao total de 

produtores 
Permanente próprio 71 23,1 
Permanente terceirizado 90 29,3 
Temporária ou eventual 39 12,7 
Apenas vinculada ao crédito 107 34,9 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Na análise da Tabela 39, nota-se que para 34,9% dos entrevistados, a existência da 

consultoria agronômica no desenvolvimento da atividade rural, somente ocorre no momento 

da elaboração do projeto para obtenção do crédito agrícola frente às instituições financeiras, 

visando especialmente atender um requisito normativo. Para 29,3%, a presença acontece de 

forma permanente, através da utilização de técnicos terceirizados, oriundos principalmente de 

cooperativas e empresas especializadas no fornecimento deste tipo de serviço. Outros 23,1% 

informaram que possuem equipe técnica própria, disponível integralmente, e apenas 12,7%, 

relataram a utilização dos serviços de modo temporário ou eventual, sendo solicitada em 

momentos específicos. 

 Na Tabela 40, é possível comparar a forma de utilização dos serviços agronômicos nos 

estabelecimentos agrícolas em relação ao tamanho médio das propriedades. 
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Tabela 40 - Utilização dos serviços agronômicos em relação ao tamanho médio dos estabelecimentos agrícolas. 
 

Forma de consultoria agronômica 
Tamanho médio dos estabelecimentos agrícolas 

(ha) 
Permanente próprio 1.778,94 
Permanente terceirizado 836,99 
Temporária ou eventual 501,00 
Apenas vinculada ao crédito 583,64 
Média geral 923,85 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Neste caso, observa-se que o tamanho médio dos estabelecimentos agrícolas que 

utilizam o serviço de assistência técnica agronômica de forma permanente próprio, 

corresponde a um valor de 1.778,94 hectares. Este número equivale a quase o dobro do 

tamanho médio total das áreas dos cooperados entrevistados, permitindo assim visualizar que 

esta condição de serviço comumente esteja associada ao grande produtor. Concomitante, 

verifica-se que os demais tipos de consultoria são mais frequentes em propriedades cujo 

tamanho encontra-se abaixo da média geral. 

 Um aspecto importante nesta avaliação refere-se ao quantitativo de cooperados que 

utilizam do serviço de consultoria agronômica de forma permanente, seja próprio, ou 

terceirizado, sendo esta condição observada em 52,4% dos entrevistados.  

 A constante presença da assistência técnica no desempenho das atividades agrícolas 

institui-se como um forte indicativo de propensão à introdução de novidade no campo, 

tornando-se um eficiente instrumento de difusão da informação, proporcionando ao produtor 

rural, a diminuição das incertezas provenientes do processo de inovação tecnológica, vindo de 

encontro com as colocações firmadas por Rogers (2003). 

 Outro ponto questionado aos produtores entrevistados, sendo este ligado diretamente à 

introdução de tecnologia no campo, refere-se a utilização do sistema de agricultura precisão 

do desenvolvimento da atividade de lavoura, permitindo que a aplicação de adubos, 

defensivos, dentre outros insumos agrícolas, seja feito de forma mais adequada às necessidade 

e características do solo em questão, podendo esta ação, dentre outros benefícios, 

proporcionar significativa redução dos custos de produção.  

 Neste item, percebe-se que 24,8% dos cooperados, são mais inovadores que os demais, 

pois demonstraram que já possuem este tipo de tecnologia agrícola integrada no 

estabelecimento rural, conforme demonstrado na Figura 02. 
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Figura 2 - Produtores que utilizam o sistema de agricultura de precisão. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 A análise dos dados também aponta que o tamanho médio das áreas dos 76 cooperados 

que utilizam o sistema de agricultura de precisão equivale a um valor de 1.594,46 hectares, 

contrapondo aos 703,22 dos demais 231 produtores que informaram a não utilização desse 

sistema. Estes números indicam que a adoção deste de tipo de tecnologia, até então, 

apresenta-se principalmente em produtores de maior porte. 

 Entretanto, faz se importante ressaltar que entre os 231 produtores não adotantes do 

sistema de agricultura de precisão, 164 ou 71,0% destes, mencionaram a intenção de 

implantar esse tipo de tecnologia no estabelecimento agrícola, cabendo neste instante, 

informar que tamanho médio das propriedades rurais dos cooperados em questão, corresponde 

a um valor de 822,33 hectares. 

 A pesquisa também buscou aferir entre os entrevistados, a identificação dos principais 

meios de comunicação existente no estabelecimento rural, conforme visualizado nas Tabelas 

41 e 42. 

 

Tabela 41 - Tipos de sistema de telefonia existente no estabelecimento agrícola. 
 

Sistema de telefonia 
Quantidade de produtores 

informantes 
(%) em relação ao total de 
produtores entrevistados 

Telefone Fixo 61 19,9 
Telefone Celular 278 90,6 
Telefone Celular Rural 32 10,4 
Nenhum 6 2,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 



 90

Tabela 42 - Meios de acesso à internet no estabelecimento agrícola. 
 

Meio de acesso 
Quantidade de produtores 

informantes 
(%) em relação ao total de 
produtores entrevistados 

Internet ADSL 33 10,8 
Internet a rádio 17 5,5 
Internet 3G 35 11,4 
Sem acesso 222 72,3 
Total 307 100,0 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 De acordo com os dados exibidos na Tabela 41, observa-se que apenas 2% dos 

cooperados entrevistados não possuem nenhum tipo de sistema de telefonia instalado no 

estabelecimento agrícola. Nesta análise, destaca-se a abrangência dos serviços de telefonia 

móvel e fixa, sendo estas apresentadas como ferramentas de comunicação no perímetro da 

fazenda por 90,6% e 19,9%, dos produtores, respectivamente. Além destas, 10,4% ainda 

informaram a existência de telefonia celular rural. 

 Com relação ao acesso a internet e conforme demonstrado na Tabela 42, verifica-se uma 

situação contrária ao sistema de telefonia, e neste quesito, nota-se que 72,3% dos 

entrevistados relataram não utilizarem esse tipo de serviço na propriedade agrícola. Para os 

27,7% que apontaram o uso, observa-se que o acesso é realizado por meio das tecnologias 

3G25, ADSL26 e comunicação via rádio. 

 

4.3 Avaliação do Centro Tecnológico COMIGO 

 

 A avaliação dos dados deste tópico será realizada com base nas respostas informadas 

entre as questões 24 e 30 do formulário de pesquisa, tendo como foco, o levantamento de 

informações sobre três pontos específicos. O primeiro consiste na avaliação da satisfação dos 

associados da cooperativa COMIGO em relação às tecnologias agrícolas geradas pelo Centro 

Tecnológico COMIGO. O segundo procura verificar a efetividade de acesso aos resultados de 

pesquisas, além de aferir a participação dos cooperados e dos seus colaboradores nos eventos 

de transferência tecnológica promovidos pelo CTC.  

 E por último, busca-se primordialmente o recolhimento de informações sobre o nível de 

aplicação uma das linhas de pesquisas agrícolas desenvolvidas pelo CTC nos 

estabelecimentos rurais dos produtores entrevistados. 
                                                 
25 3G: Tecnologia de acesso a internet banda larga que utiliza como meio de transmissão o sistema de telefonia 
celular de terceira geração. 
26 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line - Tecnologia de acesso à internet banda larga que utiliza como 
meio de transmissão o sistema de telefonia convencional. 
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 A verificação dos pontos acima mencionados inicia-se pela análise da Figura 03, 

constando nesta, informações referentes às repostas fornecidas pelos cooperados entrevistados 

em relação à questão de número 24 do questionário de pesquisa, na qual se afirma que as 

tecnologias geradas pelo CTC possuem alta relevância no desenvolvimento das atividades 

agrícolas dos cooperados da COMIGO. 

 
Figura 3 - Relevância das pesquisas no desenvolvimento das atividades agrícolas. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 De acordo com os dados apresentados na Figura 3, observa-se que 75,6% dos 

cooperados entrevistados informaram que concordam totalmente sobre a afirmação da alta 

relevância das pesquisas geradas pelo CTC no desenvolvimento das suas atividades agrícolas. 

Por sequência 15,6% declararam que concordam, mas apenas parcialmente e para 4,9% a 

referida afirmativa é indiferente. Todavia, cabe ressaltar que 1,6% e 2,3%, respectivamente, 

relatam que discordam parcial ou totalmente da afirmativa em questão. 

 Estes números evidenciam um importante indicador para a cooperativa COMIGO, pois 

demonstram que para mais de três quartos dos associados entrevistados, as pesquisas geradas 

pelo CTC apresentam-se como uma considerável ferramenta de apoio à produção agrícola, 

fornecendo elementos de informação que possam contribuir de forma significativa na 

obtenção de ganho produtivo nos estabelecimentos rurais pertencentes aos seus cooperados, 

justificando de forma relevante a existência do centro de pesquisa. 

 Entretanto, para que haja uma maior compreensão das variáveis que giram em torno dos 

dados acima mencionados, torna-se necessário a análise das demais questões que envolvem a 

participação produtor rural e seus colaboradores no conjunto das atividades de transferência 



 92

tecnológica promovidas pelo CTC, e conforme apresentado na Figura 04, verifica-se que 

90,6% dos entrevistados responderam que participam dos eventos de difusão da informação e 

apenas 9,4% não confirmaram presença. 

 
Figura 4 - Participação dos cooperados entrevistados nos eventos promovidos pelo CTC. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 Neste ponto, vale a pena ressaltar que os momentos de difusão tecnológica promovidos 

pelo CTC aos associados da cooperativa COMIGO, ocorrem basicamente por meio da 

organização de três tipos de eventos, conforme já mencionado no item 1.8.5 da revisão 

literária.  

 Na Tabela 43, são exibidos os dados quantitativos que se referem à participação dos 

cooperados e seus colaborados nos eventos de transferência tecnológica promovidos pelo 

CTC. 

 

Tabela 43 - Identificação dos participantes nos eventos de transferência tecnológica. 
 

Participantes 
Número de cooperados que informaram 

participação por evento 
Cooperado/Proprietário 265 
Técnico Responsável 85 
Gerente/Administrador 55 
Filhos 90 
Cooperados que participam dos eventos 278 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Os números visualizados na tabela 43 demonstram que dentre os participantes, o índice 

de comparecimento dos cooperados/proprietários nos eventos de difusão tecnológica 
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promovidos pelo CTC é bastante expressivo, sendo que 95,3% do total de entrevistados 

confirmaram presença. Os produtores ainda informaram o envolvimento dos demais 

colaboradores pertencentes ao estabelecimento agrícola, como os filhos 32,4%, o técnico 

responsável 30,4% e o gerente administrador 19,8%. 

 Na Figura 5, é possível identificar em quais dos eventos promovidos pelo CTC os 

cooperados e seus colaborados mencionaram comparecer. Observa-se que 99,3% informaram 

participar da feira tecnológica Tecnoshow COMIGO, seguido pelo workshop 36,3% e dia de 

campo com 31,3%. 

 Nesta análise, cabe frisar a intensa participação dos cooperados e colaboradores na feira 

Tecnoshow. No entanto, conforme verificado na Figura 5, nota-se que nos demais eventos os 

quais são demonstrados resultados de pesquisa e experimentos, sendo estes de caráter mais 

técnico no sentido do repasse de informações, o número de participantes apresentam-se de 

forma mais discreta.  

 
Figura 5 - Participação dos cooperados e colaboradores visualizados por evento. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 A pesquisa também buscou evidenciar a relação existente entre as respostas dadas para 

a afirmativa sobre a importância das tecnologias geradas pelo CTC no desenvolvimento das 

atividades agrícolas e a respectiva participação dos cooperados e seus colaboradores nos 

eventos de transferência tecnológica, conforme apresentado na Tabela 44. 
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Tabela 44 - Relação entre a afirmativa sobre a importância das tecnologias geradas e a participação dos 
cooperados e colaboradores nos eventos de transferência tecnológica. 

 

Importância das tecnologias 
geradas pelo CTC no 
desenvolvimento das atividades 
agrícolas 

Cooperados que 
participam dos 
eventos de 
transferência 
tecnológica 

Cooperados que não 
participam dos 
eventos de 
transferência 
tecnológica 

Total de respostas 
para a afirmação 

Discordo totalmente 7 0 7 
Discordo parcialmente 4 1 5 
Indiferente 4 11 15 
Concordo parcialmente 44 4 48 
Concordo totalmente 219 13 232 
Total 278 29 307 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Com base nos dados da Tabela 44, observam-se dois pontos importantes. O primeiro 

refere-se aos cooperados que discordaram totalmente da afirmativa inserida na questão de 

número 24 do questionário, e neste caso, nota-se que todos confirmaram a participação em 

eventos de transferência tecnológica promovidos pelo CTC. Para este pequeno grupo de 

produtores, levanta-se a hipótese que o conjunto de tecnologias geradas pelas linhas de 

pesquisas atuais, não estejam alinhadas às necessidades produtivas dos mesmos.  

 O segundo ponto em questão, relaciona-se com os associados que informaram que as 

tecnologias geradas são indiferentes para o desenvolvimento das suas atividades agrícolas, e 

neste item, verifica-se que apenas 26,7% destes mencionaram participar dos eventos de 

difusão tecnológica organizados pelo CTC. Para este conjunto de produtores, supõe-se que 

esta indiferença esteja associada com o baixo nível de presença nos momentos de 

transferência tecnológica. 

 Entre os cooperados que informaram discordância parcial, concordância parcial e 

concordância total, verifica-se que o índice de participação destes entrevistados nos eventos 

promovidos pelo CTC foi de 80,0%, 91,7% e 94,4%, respectivamente. 

 Outro aspecto de significativa relevância nesta análise refere-se ao acesso por parte dos 

associados aos resultados de pesquisa, sendo este, disponibilizado através da publicação anual 

de um material impresso denominado de caderno de resultados, no qual constam todas as 

informações pertinentes aos trabalhos desenvolvidos pelo CTC naquele período.  

 Neste momento cabe relatar que a distribuição do caderno de resultados ocorre 

principalmente durante o evento de workshop e após este instante, o material fica disponível 

nas unidades de negócios da cooperativa COMIGO. 

 O número de cooperados entrevistados que tiveram acesso ao caderno de resultados 

pode ser verificado na Figura 6. 
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Figura 6 - Cooperados que tiveram acesso ao caderno de resultados. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 Conforme observado na Figura 6, nota-se que 59% dos cooperados entrevistados 

tiveram acesso ao caderno de resultados, revelando que a publicação dos dados de pesquisas 

chegou para a maior parte dos associados. Entretanto, é importante reforçar que uma 

significativa parcela destes produtores, 41%, reportou o não recebimento deste material. 

 Neste caso, considerando que todos os cooperados que participaram do evento de 

workshop, conforme quantitativo já mencionado na figura 5, tiveram acesso ao caderno de 

resultados, observa-se que destes, apenas outros 80 produtores obtiveram o material através 

das unidades de negócios da cooperativa, cabendo neste ponto, mencionar a necessidade de 

maior divulgação do referido material, ou até mesmo, discutir novas formas de distribuição 

para os associados interessados. 

 Os dados que referem ao acesso do caderno de resultados pelos cooperados 

entrevistados, também foram comparados com as respostas dadas para a afirmativa sobre a 

importância das tecnologias geradas pelo CTC no desenvolvimento das atividades agrícolas, e 

o resultado pode ser analisado na Tabela 45. 

 

 

 

 

 

 



 96

Tabela 45 - Relação entre afirmativa sobre a importância das tecnologias geradas e o acesso ao caderno de 
resultados. 

 
Importância das tecnologias 
geradas pelo CTC no 
desenvolvimento das atividades 
agrícolas 

Cooperados que 
tiveram acesso ao 
caderno de 
resultados 

Cooperados que não 
tiveram acesso ao 
caderno de 
resultados 

Total de respostas 
para a afirmação 

Discordo totalmente 4 3 7 
Discordo parcialmente 2 3 5 
Indiferente 3 12 15 
Concordo parcialmente 32 16 48 
Concordo totalmente 140 92 232 
Total 181 126 307 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Em concordância com a Tabela 45, observa-se que os cooperados entrevistados que 

disseram discordar totalmente da afirmação em questão, 57,1% tiveram acesso ao caderno de 

resultados. Para os que discordaram parcialmente, este índice foi de 40,0%, os indiferentes 

20,0%, e os que concordam parcialmente e totalmente, verifica-se 66,7% e 60,3%, 

respectivamente. 

 Novamente, constatam-se duas informações relevantes entre os associados que 

discordam totalmente e os indiferentes. No primeiro, nota-se que a maioria dos produtores 

teve acesso ao caderno de resultados e no segundo afere-se uma situação contrária, denotando 

que apenas uma pequena parcela destes produtores obtiveram as informações de pesquisas 

desenvolvidas pelo CTC. Ambos os casos, reforçam as hipóteses já colocadas anteriormente.  

 Concomitante, o levantamento de dados procurou averiguar entre os cooperados 

entrevistados, o emprego de algum tipo de tecnologia agrícola gerada pelo CTC nos 

estabelecimentos rurais pertencentes aos mesmos, sendo esta informação representada na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Número de cooperados que empregam algum tipo de tecnologia agrícola desenvolvida pelo CTC. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 A Figura 7 representada traz uma importante informação para a cooperativa COMIGO, 

pois se verifica que 68,1% dos cooperados em questão, mencionaram aplicar na propriedade 

rural algum tipo de tecnologia agrícola gerada pelo CTC. 

 E conforme já mencionado no item 1.8.5 deste trabalho, observa-se que os estudos 

desenvolvidos pelo CTC destinados especificamente para a área de lavoura, atualmente se 

desdobram em quatro principais linhas de investigação, as quais resultam em oito tipos de 

pesquisas. 

 Neste ponto, é preciso informar que as linhas de investigação sobre ensaio de 

competição de variedades de cultivares e manejo fitossanitário de plantas, cada qual se 

subdividem em três tipos de pesquisas distintas, sendo elas: ensaio de competição de 

variedades de híbrido de milho, ensaio de competição de variedade de soja e ensaio de 

competição de híbrido de sorgo, manejo integrado de plantas daninhas, manejo integrado de 

doenças e manejo integrado de pragas, respectivamente. 

 Os dados que demonstram a utilização de cada tipo de pesquisa específica desenvolvida 

pelo CTC, envolvendo as referidas linhas de investigação, podem ser analisados na Tabela 46. 
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Tabela 46 - Utilização das linhas de pesquisas desenvolvidas pelo CTC. 
 

Tipos de tecnologias aplicadas no estabelecimento 
rural 

Quantidade de 
cooperados que 
informaram a 
utilização 

(%) de utilização em 
relação ao total de 
cooperados 
entrevistados 

Manejo da fertilidade do solo 157 75,1 
Uso de espécies de cobertura no plantio direto 58 27,8 
Ensaio de competição de híbridos de milho 55 26,3 
Ensaio de competição de variedades de soja 106 50,7 
Ensaio de competição de híbridos de sorgo 34 16,3 
Manejo integrado de plantas daninhas 87 41,6 
Manejo integrado de doenças 120 57,4 
Manejo integrado de pragas 110 52,6 
Cooperados que empregaram tecnologia 209 - 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 De acordo com os dados demonstrados na Tabela 46, nota-se que dentre as quatro 

principais linhas de investigação desenvolvida pelo CTC, a que resultou em maior utilização 

proporcionada, foi a do manejo de fertilidade do solo, sendo empregada por mais de 75% dos 

que informaram uso, seguida pelo manejo fitossanitário de plantas, que se analisada de forma 

mediana os três tipos de pesquisas, verifica-se que foi auferida por 50,6% dos associados. Em 

sequência apresenta-se o ensaio de competição de variedades de cultivares, sendo adotados 

em média por 31,1% cooperados. E por último, observa-se o uso de espécies de cobertura no 

plantio direto, denotada em 18,9% dos produtores. 

 Agora, ao examinar os dados sobre o ponto de vista das pesquisas contidas em cada 

uma das linhas de investigação, além é claro, do manejo da fertilidade do solo, destaca-se 

essencialmente a adoção dos resultados de pesquisas sobre o manejo integrado de doenças, 

manejo integrados de pragas, e ensaio de competição de variedades de soja. Todas essas, 

apresentaram índice de utilização superior a um terço dos cooperados entrevistados. 

 Com intuito de obter maiores esclarecimentos sobre a descrição dos cooperados 

caracterizados como inovadores e que declararam empregar algum tipo de inovação 

tecnológica desenvolvida pelo CTC, as informações pertinentes a este tópico, foram 

examinadas em conjuntos com alguns dados que se referem ao perfil do produtor rural, sendo 

esta analisada através do cruzamento das variáveis idade e nível de escolaridade. Os 

resultados podem ser visualizados nas Tabelas 47 e 48. 

 Na Tabela 47, são analisados os dados que estabelecem a conexão entre o emprego de 

tecnologia agrícola gerada pelo CTC e as respectivas faixas idade dos cooperados informados 

como adotantes. 
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Tabela 47 - Relação entre emprego de inovação tecnológica gerada pelo CTC e a faixa de idade dos cooperados 
adotantes. 

 

Faixa de idade 
dos 
cooperados 
adotantes 

Número de 
cooperados que 

adotaram por faixa 
de idade 

Número de 
cooperados que não 
adotaram por faixa 

de idade 

Total de cooperados 
adotantes e não 

adotantes por faixa 
de idade 

(%) cooperados 
adotantes em 

relação ao total da 
faixa de idade 

18-30 25 11 36 69,4 
31-40 42 17 59 71,2 
41-50 54 30 84 64,3 
51-60 56 25 81 69,1 
Maior que 60 32 15 47 68,1 
Total 209 98 307 - 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Considerando os dados apresentados na Tabela 47, observa-se em primeira análise uma 

expressiva equidade entre as faixas de idades dos cooperados que informaram a adoção de 

alguma inovação produzida pelo CTC. Entretanto, cabe destacar que 71,2% dos produtores 

que se encontram no perímetro situado entre 31 e 40 anos, foram os que apresentaram maior 

índice de utilização entre os adotantes das referidas tecnologias, seguido pelos que estão entre 

os 18 e 30, 51 e 60, maiores que 60, e 41 e 50, respectivamente.  

 Conforme demonstrado, verifica-se que mesmo os associados que possuem idade 

superior a 60 anos, o nível adoção da inovação apresenta-se em uma escala que se aproxima 

dos 70%, identificando-os como inovadores, e ao mesmo tempo, contrariando alguns 

preceitos que normalmente condicionam a utilização de tecnologia aos grupos de indivíduos 

mais jovens. 

 Na Tabela 48, foi estabelecido o mesmo tipo de análise, contudo, baseando-se na 

relação entre as variáveis, adotantes de inovação geradas pelo CTC e o nível de escolaridade 

entre os cooperados adotantes. 

 

Tabela 48 - Relação entre emprego de inovação tecnológica gerada pelo CTC e o nível de escolaridade dos 
cooperados adotantes. 

 

Nível de escolaridade 
dos cooperados 
adotantes 

Número de 
cooperados que 
adotaram por 
nível de 

escolaridade 

Número de 
cooperados que 
não adotaram por 

nível de 
escolaridade 

Total de 
cooperados 

adotantes e não 
adotantes por 
nível de 

escolaridade 

(%) cooperados 
adotantes em 
relação ao total 
por nível de 
escolaridade 

Fundamental 46 29 75 61,3 
Médio 91 48 139 65,5 
Técnico 9 4 13 69,2 
Tecnólogo 2 1 3 66,7 
Superior 52 15 67 77,6 
Pós-graduação 9 1 10 90,0 
Total 209 98 307 - 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
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 Ao examinar os dados da Tabela 48, observa-se que a ocorrência de adoção da inovação 

apresenta-se em número maior nos cooperados que declararam grau de escolaridade mais 

elevado. Neste item, averigua-se que nove em cada dez associados que informaram 

titularidade de pós-graduação, adotou algum tipo de tecnologia agrícola difundida pelo CTC. 

Para os que possuem curso superior este indicador denota-se próximo da casa dos 80% e para 

os demais níveis decrescentes, verifica-se que todos demonstraram índice que variam entre 

60% e 70%.  

 Nesta análise, torna-se importante ressaltar que a utilização da inovação gerada pelo 

CTC, apresenta-se de forma expressiva inclusive nos cooperados que indicaram um baixo 

grau de escolaridade. 

 

4.4 Novas oportunidades de pesquisa desenvolvimento e inovação 

 

 A análise dos dados pertencentes à última parte do questionário de pesquisa será feita 

com referência as resposta mencionadas entre as questões de número 31 e 34 do formulário, 

dentre as quais se busca primordialmente identificar entre os cooperados entrevistados, o 

levantamento de informações que referem às novas demandas e necessidades de pesquisas, 

oriundas das atividades agrícolas desenvolvidas por estes produtores. 

 Ao examinar a Figura 8, nota-se que uma parcela significativa dos associados 

entrevistados, 53,1%, citou a existência de alguma nova demanda de pesquisas e inovação no 

desempenho de suas atividades rurais. 
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Figura 8 - Cooperados que mencionaram a existência de novas demandas de pesquisas. 
 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 
 

 Neste ponto, torna-se importante comunicar que as informações que reportam as novas 

demandas de PD&I, expressas de forma literal na questão de número 32 do formulário, foram 

enquadradas nas quatro principais linhas de investigação já trabalhadas pelo CTC. Contudo, 

ao analisar os dados observa-se que certas indagações não se ajustaram aos atuais temas de 

pesquisas desenvolvidos e, portanto, sendo estas são referenciadas como outras linhas de 

estudos, conforme apresentado na Tabela 49. 

 

Tabela 49 - Distribuição das novas demandas de PD&I nas linhas de pesquisas/investigação. 
 

Linhas de investigação/pesquisa 

Nº de Cooperados 
que informaram 

novas demandas por 
linha de investigação 

(%) da linha de 
pesquisa em relação 
ao nº de cooperados 
demandantes 

Manejo da fertilidade do solo 52 31,9 
Manejo fitossanitário de plantas 87 53,4 
Ensaio de competição de variedades de cultivares 47 28,8 
Uso de espécies de cobertura no plantio direto 8 4,9 
Outras linhas de pesquisas/estudos 17 10,4 
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor (2011). 

 

 Os dados deflagrados na Tabela 49 trazem algumas informações de extrema relevância 

na condução dos futuros trabalhos a serem desempenhados pelo CTC, pois classificam de 

forma numérica as novas demandas por desenvolvimento de pesquisas agrícolas, sendo esta, 
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quantificada de acordo com as respectivas linhas de investigação, permitindo assim, a 

identificação das prioridades informadas pelos cooperados demandantes de inovação. 

 A análise destas informações inicia-se pela linha de investigação que apresentou maior 

número de cooperados com necessidades de desenvolvimento de novos estudos.  O manejo 

fitossanitário de plantas, foi notificado por mais de 50% dos 163 produtores demandantes e ao 

examinar os textos, verifica-se que 87 destes, mencionaram necessidades de estudos que 

recaem sobre este tema. 

 E conforme já mencionado, nota-se que a linha de investigação em questão, divide-se 

basicamente em três tipos diferentes de pesquisas, e neste caso, averigua-se que dos 87 

cooperados que informaram ocorrência para a mesma, 61 ou 70,1% destes, relataram eventos 

que envolvem o manejo integrado de doenças, seguido por 23 que denotaram o manejo 

integrado de pragas e outros três que mencionaram necessidades que abrange o manejo 

integrado de plantas daninhas. 

 Dentre as necessidades apresentadas ao manejo integrado de doenças, destacam-se as 

solicitações que referem as pesquisas sobre o controle das nematoides, indicadas por 27 dos 

87 cooperados em questão, mofo branco informado por 24, ferrugem asiática mencionada por 

seis e antracnose, sendo denotado por quatro associados.  

 Para as investigações que compromete o manejo integrado de pragas, avultam-se 

principalmente os estudos sobre o combate ao percevejo castanho com 14 citações, o coró da 

soja sendo referido por seis produtores e a mosca branca, deparado por três cooperados. 

 E para finalizar as observações que circunferencia a linha de investigação sobre o 

manejo fitossanitário de plantas, resta mencionar as necessidade informadas para a linha de 

pesquisa que envolve o manejo integrado de plantas daninhas, sendo esta apresentada por 

apenas três cooperados, no qual todos solicitam estudos que referem a erva quente na cultura 

da soja. 

 A próxima análise será feita com base na segunda linha de investigação que mais 

apresentou demanda de estudos por parte dos associados entrevistados. O manejo da 

fertilidade do solo foi mencionado por 52 cooperados demandantes de inovação e as respostas 

se apresentaram de forma heterogênea. Contudo, ainda é possível identificar que a principal 

necessidade de pesquisa gira em torno das técnicas de adubação a lanço, sendo informadas 

42,3% deste grupo de produtores. As demais demandas destacadas referenciam as práticas de 

correção do solo, uso de calcário, fósforo e aplicação de gesso. 

 Para a linha de investigação que trata do ensaio de competição de variedades, averigua-

se que as respostas mencionadas pelos 47 cooperados sobre este tópico, se mostraram de 
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forma fragmentada no contexto da discussão. No entanto, observa-se que a maior parte das 

menções voltam-se essencialmente para o desenvolvimento de estudos que demonstre 

informações de caráter mais aprofundado sobre os tipos de variedades das cultivares de soja, 

milho e sorgo que sejam melhores adaptadas as condicionantes climáticas e de solos das 

regiões auferidas. 

 Dentre as linhas atualmente desenvolvidas pelo CTC, nota-se que o uso de espécies de 

cobertura no plantio direto, foi o tipo de investigação que demonstrou menor demanda por 

estudos entre os cooperados que apresentaram novas oportunidades de PD&I, sendo referida 

por apenas 4,9% destes produtores. E ao examinar as transcrições dos textos que se referem a 

este assunto, observa-se que as principais solicitações de pesquisa estendem-se para o campo 

da identificação de tipos de coberturas que sejam acomodadas as realidades de clima e solo de 

regional e também para as áreas arenosas. 

 Conforme inicialmente abordado, durante a análise dos textos informados na questão de 

número 32 do formulário de pesquisa, observa-se que algumas demandas por estudos 

apresentados pelos cooperados em questão, não se enquadraram em nenhum dos temas de 

investigação atualmente desenvolvidas pelo CTC, sendo estas questões, classificadas como 

outras linhas de pesquisa/estudos. 

 Essa situação foi denotada em um conjunto de 17 associados que representam cerca de 

10% do total de produtores que informaram novas necessidades de estudos. Dentre as 

questões relacionadas como outras, destacou-se especialmente o tema atribuído ao termo 

agricultura de precisão, sugerido por 64,7% dos 17 cooperados citados, e ao averiguar os 

textos sobre este assunto, observa-se uma significativa demanda de investigação, 

essencialmente no ponto que se refere às técnicas e métodos de aplicação deste tipo de 

tecnologia agrícola. 

 As demais necessidades de pesquisas mencionadas por este grupo de produtores se 

apresentaram de forma bastante heterogênea no universo das respostas, sendo solicitados 

estudos que envolvem temas como Integração lavoura pecuária floresta (ILPF), técnicas para 

utilização de tecnologia na área de mecanização agrícola, emprego de fontes de energia 

sustentável, dentre outras. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo central deste trabalho consistiu na avaliação do Centro Tecnológico 

COMIGO nos aspectos que abrangem o processo de transferência das inovações tecnológica e 

a identificação das novas demandas de pesquisas, originadas exclusivamente dos cooperados 

da cooperativa COMIGO que empreendem por principal finalidade no estabelecimento rural o 

desenvolvimento da atividade de lavoura.  

 No entanto, os dados de pesquisa também revelaram informações que enfatizaram a 

caracterização dos estabelecimentos rurais localizados na microrregião do sudoeste goiano, na 

qual se constatou nos cooperados avaliados, o mando da grande propriedade agrícola. Outro 

fato que se destacou foi o predomínio do plantio da soja, apresentado como principal cultura 

na safra de verão por quase 100% dos entrevistados, identificando-se praticamente em todos 

os municípios de abrangência das propriedades, revelando desta maneira a importância desta 

cultivar na produção e na economia da região.  

 Concomitantemente, constatou-se um alto índice de especialização agrícola entre os 

produtores, inferindo-se que quase a metade dos associados em questão, dedica-se unicamente 

ao desenvolvimento da atividade de lavoura. Além deste fato, observou-se um significativo 

grau de adoção tecnológica no campo, onde um quarto do total de entrevistados já adotaram a 

tecnologia de agricultura de precisão, e entre os que não adotaram, mais de 70% pretendem 

adotar. 

 E ao adentrar ao principal objeto de investigação desta pesquisa, concluiu-se que a 

maioria absoluta dos cooperados abordados indicou total concordância sobre a relevância das 

tecnologias geradas pelo CTC no desenrolar das suas atividades agrícolas. Verificou-se 

também que nove entre dez, participaram dos momentos de transferência tecnológica, 

entretanto, ponderando que este índice apresentou-se mais intensamente na feira Tecnoshow e 

nos demais, observou-se uma tímida presença destes associados, detectando assim uma forte 

necessidade de maior divulgação destes eventos aos produtores, justificando-se 

essencialmente pelo caráter técnico assumido pelos mesmos. 

 No que se refere ao acesso aos dados de pesquisas já realizadas pelo CTC, mensurados 

através da publicação do caderno de resultados, notou-se que a maioria dos entrevistados 

tiveram acesso ao material, contudo, este número poderia ser ainda maior, cabendo neste caso, 

à promoção de ações por parte da cooperativa COMIGO no sentido de fazer com que estas 

informações cheguem aos cooperados interessados. 
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 Com relação aos trabalhos de pesquisa desenvolvidos, averiguou-se que uma expressiva 

parcela dos cooperados, quase 70%, fez a adoção de algum tipo de tecnologia agrícola gerada 

pelo CTC, ficando notório que a linha de investigação mais utilizada no presente momento foi 

o manejo da fertilidade do solo. Entretanto, dentre os mais de 50% dos associados que 

apresentaram novas necessidades por pesquisa agrícola, destacaram-se as demandas de 

estudos que se referiram à linha de investigação sobre o manejo fitossanitário de plantas, com 

ênfase na linha de pesquisa sobre o manejo integrado de doenças. 

 E, portanto, conclui-se, que a importância do Centro Tecnológico COMIGO no 

contexto de desenvolvimento das estruturas agrícola da região do sudoeste goiano, se 

apresenta não apenas pelos resultados obtidos neste trabalho, mas principalmente pelo 

potencial agrícola oferecido pelos produtores instalados nesta localidade. 

 Fica como recomendação para posteriores estudos, o envolvimento das linhas de 

investigação pertencentes ao campo da pecuária, não contempladas por este trabalho. 
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